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Τροπολογία 32
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ΕΚΤ θα πρέπει να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, να προαγάγει την 
εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και 
να αναπτύξει ενεργές πολιτικές ένταξης
στο πλαίσιο των καθηκόντων που του 
ανατίθενται από το άρθρο 162 της 
Συνθήκης και με τον τρόπο αυτό να 
συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 
της συνθήκης. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
συνθήκης, το ΕΚΤ θα πρέπει να συνεκτιμά 
τις απαιτήσεις που συνδέονται με την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, 
την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας, την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και προστασίας της ανθρώπινης υγείας. 

(2) Το ΕΚΤ θα πρέπει να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες απασχόλησης και τη 
γεωγραφική και επαγγελματική 
κινητικότητα των εργαζομένων, καθώς 
και να διευκολύνει την προσαρμογή τους 
στη βιομηχανική αλλαγή και στις αλλαγές 
των συστημάτων παραγωγής, ιδίως μέσω 
της επαγγελματικής κατάρτισης και 
επανακατάρτισης, στο πλαίσιο των 
καθηκόντων που του ανατίθενται από το 
άρθρο 162 της Συνθήκης και με τον τρόπο 
αυτό να συμβάλει επιπλέον στην 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 174 
της ΣΛΕΕ. Θα πρέπει να αποδώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη ότι οι εν λόγω περιοχές 
είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο 
από την κρίση, από την άποψη της 
απασχόλησης. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
ΣΛΕΕ, η Ένωση θα πρέπει, κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, να 
συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται 
με την προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς και το υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας. 

Or. es
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Τροπολογία 33
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ΕΚΤ θα πρέπει να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, να προαγάγει την 
εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και να 
αναπτύξει ενεργές πολιτικές ένταξης στο 
πλαίσιο των καθηκόντων που του 
ανατίθενται από το άρθρο 162 της 
Συνθήκης και με τον τρόπο αυτό να 
συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 
της συνθήκης. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
συνθήκης, το ΕΚΤ θα πρέπει να συνεκτιμά 
τις απαιτήσεις που συνδέονται με την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, 
την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας, την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

(2) Το ΕΚΤ θα πρέπει να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, να υποστηρίξει 
την ένταξη στην αγορά εργασίας, να 
αυξήσει την ευρωπαϊκή κινητικότητα της 
εργασίας, να ενθαρρύνει το 
επιχειρηματικό πνεύμα, να προαγάγει την 
εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και να 
αναπτύξει ενεργές πολιτικές ένταξης στο 
πλαίσιο των καθηκόντων που του 
ανατίθενται από το άρθρο 162 της 
Συνθήκης και με τον τρόπο αυτό να 
συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 
της συνθήκης και να ελαχιστοποιήσει τα 
εμπόδια που προέρχονται από τους 
παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 
349 της Συνθήκης. Σύμφωνα με το άρθρο 
9 της συνθήκης, το ΕΚΤ θα πρέπει να 
συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται 
με την προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς και το υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Υπό το πρίσμα των αυξημένων προβλημάτων στον τομέα της εργασίας, είναι σημαντικό να 
αναλάβει το ΕΚΤ ενεργό ρόλο παρέχοντας αποτελεσματική στήριξη για την πρόσληψη 
εργαζομένων, προωθώντας κατά τον τρόπο αυτόν την πανευρωπαϊκή κινητικότητα και τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες για την ανακάλυψη νέων μορφών εργασίας. Το άρθρο 349 της 
Συνθήκης αναφέρει τους φυσικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, οδηγώντας στο άρθρο 174 που θέτει ως στόχο την προώθηση μεγαλύτερης 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
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Τροπολογία 34
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ΕΚΤ θα πρέπει να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, να προαγάγει την 
εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και να 
αναπτύξει ενεργές πολιτικές ένταξης στο 
πλαίσιο των καθηκόντων που του 
ανατίθενται από το άρθρο 162 της 
Συνθήκης και με τον τρόπο αυτό να 
συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 
της συνθήκης. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
συνθήκης, το ΕΚΤ θα πρέπει να συνεκτιμά 
τις απαιτήσεις που συνδέονται με την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, 
την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας, την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

(2) Το ΕΚΤ θα πρέπει να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, να προαγάγει την 
εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, να 
αναπτύξει ενεργές πολιτικές ένταξης και 
να καταπολεμήσει την φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της Συνθήκης και στο πλαίσιο 
των καθηκόντων που του ανατίθενται από 
το άρθρο 162 της Συνθήκης, και με τον 
τρόπο αυτό να συμβάλει στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή σύμφωνα 
με το άρθρο 174 της συνθήκης. Σύμφωνα 
με το άρθρο 9 της συνθήκης, το ΕΚΤ θα 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Or. en

Τροπολογία 35
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ΕΚΤ θα πρέπει να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, να προαγάγει την 
εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και να 
αναπτύξει ενεργές πολιτικές ένταξης στο 
πλαίσιο των καθηκόντων που του 

(2) Το ΕΚΤ θα πρέπει να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, να προαγάγει την 
εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και να 
αναπτύξει ενεργές πολιτικές ένταξης, 
προωθώντας συγκεκριμένα τον 
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ανατίθενται από το άρθρο 162 της 
Συνθήκης και με τον τρόπο αυτό να 
συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 
της συνθήκης. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
συνθήκης, το ΕΚΤ θα πρέπει να συνεκτιμά 
τις απαιτήσεις που συνδέονται με την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, 
την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας, την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

ερασιτεχνικό αθλητισμό, στο πλαίσιο των 
καθηκόντων που του ανατίθενται από το 
άρθρο 162 της Συνθήκης και με τον τρόπο 
αυτό να συμβάλει στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή σύμφωνα 
με το άρθρο 174 της συνθήκης. Σύμφωνα 
με το άρθρο 9 της συνθήκης, το ΕΚΤ θα 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς και το υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας.

Or. de

Τροπολογία 36
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ΕΚΤ θα πρέπει να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, να προαγάγει την 
εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και να 
αναπτύξει ενεργές πολιτικές ένταξης στο 
πλαίσιο των καθηκόντων που του 
ανατίθενται από το άρθρο 162 της Συνθήκης 
και με τον τρόπο αυτό να συμβάλει στην 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
σύμφωνα με το άρθρο 174 της συνθήκης. 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της συνθήκης, το 
ΕΚΤ θα πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς και το υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας.

(2) Το ΕΚΤ θα πρέπει να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, να προωθήσει τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας 
υψηλής ποιότητας, να προαγάγει την 
εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και να 
αναπτύξει ενεργές πολιτικές ένταξης στο 
πλαίσιο των καθηκόντων που του 
ανατίθενται από το άρθρο 162 της Συνθήκης 
και με τον τρόπο αυτό να συμβάλει στην 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
σύμφωνα με το άρθρο 174 της συνθήκης. 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της συνθήκης, το 
ΕΚΤ θα πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς και το υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας 
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της ανθρώπινης υγείας.

Or. pl

Τροπολογία 37
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης 
Ιουνίου 2010 ζήτησε όλες οι κοινές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτικής για τη συνοχή, να στηρίξουν τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη[12]. Για να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ευθυγράμμιση του ΕΚΤ με τους 
στόχους της εν λόγω στρατηγικής, ειδικά 
όσον αφορά την απασχόληση, την 
εκπαίδευση και την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, το ΕΚΤ θα 
πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 
εφαρμογή των συστάσεων του 
Συμβουλίου επί των γενικών 
κατευθυντήριων γραμμών για τις 
οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών 
και των αποφάσεων της Ένωσης και του 
Συμβουλίου επί των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης. Θα πρέπει 
επίσης να συμβάλει στην υλοποίηση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας»[13], στη 
«Νεολαία σε κίνηση»[14] και στην 
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού»[15]. Θα 
στηρίξει επίσης τις δραστηριότητες στο 
πλαίσιο των πρωτοβουλιών «Ψηφιακή 

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης 
Ιουνίου 2010 ζήτησε όλες οι κοινές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτικής για τη συνοχή, να στηρίξουν τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη[12]. Για να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ευθυγράμμιση του ΕΚΤ με τους 
στόχους της εν λόγω στρατηγικής, ειδικά 
όσον αφορά την απασχόληση, την 
εκπαίδευση και την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, το ΕΚΤ θα πρέπει να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές 
τους να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. 
Θα πρέπει επίσης να στηρίξει την
υλοποίηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας»[13], στη «Νεολαία σε 
κίνηση»[14] και στην «Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού»[15]. Θα στηρίξει επίσης τις 
δραστηριότητες στο πλαίσιο των 
πρωτοβουλιών «Ψηφιακή ατζέντα»[16] και 
«Ένωση καινοτομίας»[17].
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ατζέντα»[16] και «Ένωση 
καινοτομίας»[17].

Or. en

Τροπολογία 38
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους 
πόρους του ΕΚΤ προκειμένου να 
συμπληρώνουν τις ενέργειες του ΕΤΠ σε 
περιπτώσεις εργαζομένων που 
απολύονται συνεπεία σοβαρής 
διαταραχής της τοπικής, περιφερειακής ή 
εθνικής οικονομίας λόγω απρόβλεπτης 
κρίσης ή ως αποτέλεσμα απότομης 
πτώσης σε έναν δεδομένο τομέα ή 
μετεγκατάστασης των δραστηριοτήτων 
σε χώρες που δεν είναι κράτη μέλη της 
ΕΕ, με σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο 
στην τοπική, περιφερειακή ή εθνική 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 39
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 
ενώπιον διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 
ενώπιον διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
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παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική αλλαγή 
και ένα συνεχώς γηράσκον εργατικό 
δυναμικό, καθώς και αυξανόμενες 
ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό 
δυναμικό σε ορισμένους τομείς και σε 
ορισμένες περιφέρειες. Αυτές κατέστησαν 
εντονότερες λόγω της πρόσφατης 
οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης 
που οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα 
ανεργίας, πλήττοντας ειδικότερα νεαρά 
άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
μετανάστες. Το ΕΚΤ θα πρέπει να έχει 
στόχο την προώθηση της απασχόλησης και 
τη στήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων, την επένδυση στην 
εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά 
βίου μάθηση, την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση 
της φτώχειας. Προωθώντας την καλύτερη 
λειτουργία των αγορών εργασίας, με τη 
βελτίωση της διακρατικής και 
γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων, το ΕΚΤ θα πρέπει 
ειδικότερα να στηρίξει τις ευρωπαϊκές 
υπηρεσίες απασχόλησης (δραστηριότητες 
EURES) όσον αφορά τις προσλήψεις και 
τις σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης σε 
εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική αλλαγή 
και ένα συνεχώς γηράσκον εργατικό 
δυναμικό, καθώς και αυξανόμενες 
ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό 
δυναμικό σε ορισμένους τομείς και σε 
ορισμένες περιφέρειες. Αυτές κατέστησαν 
εντονότερες λόγω της πρόσφατης 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης που οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα 
ανεργίας, πλήττοντας ειδικότερα νεαρά 
άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι 
αιτούντες άσυλο. Το ΕΚΤ θα πρέπει να 
έχει στόχο την προώθηση της ποιοτικής
απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στα 
άτομα που είναι περισσότερο
απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας
και τη στήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων, την επένδυση στην 
εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά 
βίου μάθηση, την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, την καταπολέμηση 
της φτώχειας και των διακρίσεων. 
Προωθώντας την καλύτερη λειτουργία των 
αγορών εργασίας, με τη βελτίωση της 
διακρατικής και γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων, το ΕΚΤ 
θα πρέπει ειδικότερα να στηρίξει τις 
ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης και 
τις συναφείς δραστηριότητες EURES 
ιδίως τις διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις 
EURES όσον αφορά τις προσλήψεις και 
τις σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης σε 
εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τους 
διασυνοριακούς εργαζόμενους.

Or. en

Τροπολογία 40
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 
ενώπιον διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική αλλαγή 
και ένα συνεχώς γηράσκον εργατικό 
δυναμικό, καθώς και αυξανόμενες 
ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό
δυναμικό σε ορισμένους τομείς και σε 
ορισμένες περιφέρειες. Αυτές κατέστησαν 
εντονότερες λόγω της πρόσφατης 
οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης 
που οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα 
ανεργίας, πλήττοντας ειδικότερα νεαρά 
άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
μετανάστες. Το ΕΚΤ θα πρέπει να έχει 
στόχο την προώθηση της απασχόλησης και 
τη στήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων, την επένδυση στην 
εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά 
βίου μάθηση, ·την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση 
της φτώχειας. Προωθώντας την καλύτερη 
λειτουργία των αγορών εργασίας, με τη 
βελτίωση της διακρατικής και 
γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων, το ΕΚΤ θα πρέπει 
ειδικότερα να στηρίξει τις ευρωπαϊκές 
υπηρεσίες απασχόλησης (δραστηριότητες 
EURES) όσον αφορά τις προσλήψεις και 
τις σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης σε 
εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 
ενώπιον διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική αλλαγή 
και ένα συνεχώς γηράσκον εργατικό 
δυναμικό, καθώς και αυξανόμενες 
ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό 
δυναμικό σε ορισμένους τομείς και σε 
ορισμένες περιφέρειες. Αυτές κατέστησαν 
εντονότερες λόγω της πρόσφατης 
οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης
που οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα 
ανεργίας, πλήττοντας ειδικότερα νεαρά 
άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
μετανάστες. Το ΕΚΤ θα πρέπει να έχει 
στόχο την προώθηση της απασχόλησης και 
τη στήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων, την επένδυση στην 
εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά 
βίου μάθηση, ·την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση 
της φτώχειας. Προωθώντας την καλύτερη 
λειτουργία των αγορών εργασίας, με τη 
βελτίωση της διακρατικής και 
γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων, το ΕΚΤ θα πρέπει 
ειδικότερα να στηρίξει τις ευρωπαϊκές 
υπηρεσίες απασχόλησης (δραστηριότητες 
EURES) ώστε να διαδραματίσουν πιο 
ενεργό ρόλο στον εντοπισμό ευκαιριών 
απασχόλησης από κοινού με δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς, όσον αφορά τις 
προσλήψεις και τις σχετικές υπηρεσίες 
πληροφόρησης, παροχής συμβουλών και 
καθοδήγησης σε εθνικό και διασυνοριακό 
επίπεδο.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης δεν θα πρέπει να περιορίσουν τον ρόλο τους στο να
αποτελούν απλώς μια πλατφόρμα διάδοσης επαγγελματικών ευκαιριών που υφίστανται ήδη 
στην ΕΕ· πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο από κοινού με δημόσιες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών απασχόλησης. Στόχος είναι να καταστεί το 
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δίκτυο EURES μια μεγάλη πλατφόρμα για την ευρωπαϊκή κινητικότητα, αναλαμβάνοντας πιο 
προορατική και δυναμική δράση.

Τροπολογία 41
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 
ενώπιον διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική αλλαγή 
και ένα συνεχώς γηράσκον εργατικό 
δυναμικό, καθώς και αυξανόμενες 
ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό 
δυναμικό σε ορισμένους τομείς και σε 
ορισμένες περιφέρειες. Αυτές κατέστησαν 
εντονότερες λόγω της πρόσφατης 
οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης 
που οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα 
ανεργίας, πλήττοντας ειδικότερα νεαρά 
άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
μετανάστες. Το ΕΚΤ θα πρέπει να έχει 
στόχο την προώθηση της απασχόλησης και 
τη στήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων, την επένδυση στην 
εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά 
βίου μάθηση, την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση 
της φτώχειας. Προωθώντας την καλύτερη 
λειτουργία των αγορών εργασίας, με τη 
βελτίωση της διακρατικής και 
γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων, το ΕΚΤ θα πρέπει 
ειδικότερα να στηρίξει τις ευρωπαϊκές 
υπηρεσίες απασχόλησης (δραστηριότητες 
EURES) όσον αφορά τις προσλήψεις και 
τις σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης σε 
εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 
ενώπιον διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική 
αλλαγή, τη δημογραφική αλλαγή, ένα 
συνεχώς γηράσκον εργατικό δυναμικό, 
καθώς και αυξανόμενες ελλείψεις σε 
δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
περιφέρειες. Αυτές κατέστησαν 
εντονότερες λόγω της πρόσφατης 
οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης 
που οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα 
ανεργίας, πλήττοντας ειδικότερα νεαρά 
άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
μετανάστες. Το ΕΚΤ θα πρέπει να έχει 
στόχο την προώθηση της καλής εργασίας, 
της απασχόλησης υψηλής ποιότητας και 
τη στήριξη της σταδιακής εξάλειψης της 
επισφαλούς απασχόλησης, την επένδυση 
στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη 
διά βίου μάθηση, την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση 
της φτώχειας. Προωθώντας αγορές 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, με τη 
διευκόλυνση της εθελοντικής διακρατικής 
και γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων, το ΕΚΤ θα πρέπει ιδιαίτερα 
να στηρίξει τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες 
απασχόλησης (δραστηριότητες EURES) 
όσον αφορά τις προσλήψεις και τις 
σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης σε 
εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.
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Τροπολογία 42
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 
ενώπιον διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική αλλαγή 
και ένα συνεχώς γηράσκον εργατικό 
δυναμικό, καθώς και αυξανόμενες 
ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό 
δυναμικό σε ορισμένους τομείς και σε 
ορισμένες περιφέρειες. Αυτές κατέστησαν 
εντονότερες λόγω της πρόσφατης 
οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης 
που οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα 
ανεργίας, πλήττοντας ειδικότερα νεαρά 
άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
μετανάστες. Το ΕΚΤ θα πρέπει να έχει 
στόχο την προώθηση της απασχόλησης και 
τη στήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων, την επένδυση στην 
εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά 
βίου μάθηση, την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση 
της φτώχειας. Προωθώντας την καλύτερη 
λειτουργία των αγορών εργασίας, με τη 
βελτίωση της διακρατικής και 
γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων, το ΕΚΤ θα πρέπει 
ειδικότερα να στηρίξει τις ευρωπαϊκές 
υπηρεσίες απασχόλησης (δραστηριότητες 
EURES) όσον αφορά τις προσλήψεις και 
τις σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης σε 
εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 
ενώπιον διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική αλλαγή 
και ένα συνεχώς γηράσκον εργατικό 
δυναμικό, καθώς και αυξανόμενες 
ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό 
δυναμικό σε ορισμένους τομείς και σε 
ορισμένες περιφέρειες. Αυτές κατέστησαν 
εντονότερες λόγω της πρόσφατης 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης που οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα 
ανεργίας, πλήττοντας ειδικότερα νεαρά 
άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
γυναίκες και οι μετανάστες. Το ΕΚΤ θα 
πρέπει να έχει στόχο την προώθηση της 
απασχόλησης και τη στήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων, την 
επένδυση στην εκπαίδευση, στην έρευνα,
στις δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση, 
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του
προβλήματος των αστέγων. Προωθώντας 
την καλύτερη λειτουργία των αγορών 
εργασίας, με τη βελτίωση της διακρατικής 
και γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων, το ΕΚΤ θα πρέπει 
ειδικότερα να στηρίξει τις ευρωπαϊκές 
υπηρεσίες απασχόλησης (δραστηριότητες 
EURES) όσον αφορά τις προσλήψεις και 
τις σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης σε 
εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Or. fr
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Τροπολογία 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
διαρθρωτικών προκλήσεων που προκύπτουν 
από την οικονομική παγκοσμιοποίηση, την 
τεχνολογική αλλαγή και ένα συνεχώς 
γηράσκον εργατικό δυναμικό, καθώς και 
αυξανόμενες ελλείψεις σε δεξιότητες και 
εργατικό δυναμικό σε ορισμένους τομείς και 
σε ορισμένες περιφέρειες. Αυτές 
κατέστησαν εντονότερες λόγω της 
πρόσφατης οικονομικής και δημοσιονομικής 
κρίσης που οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα 
ανεργίας, πλήττοντας ειδικότερα νεαρά 
άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
μετανάστες. Το ΕΚΤ θα πρέπει να έχει 
στόχο την προώθηση της απασχόλησης και 
τη στήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων, την επένδυση στην 
εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά βίου 
μάθηση, ·την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και την καταπολέμηση της 
φτώχειας. Προωθώντας την καλύτερη 
λειτουργία των αγορών εργασίας, με τη 
βελτίωση της διακρατικής και γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων, το ΕΚΤ θα 
πρέπει ειδικότερα να στηρίξει τις 
ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης 
(δραστηριότητες EURES) όσον αφορά τις 
προσλήψεις και τις σχετικές υπηρεσίες 
πληροφόρησης, παροχής συμβουλών και 
καθοδήγησης σε εθνικό και διασυνοριακό 
επίπεδο.

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 
ενώπιον διαρθρωτικών και 
δημογραφικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική 
αλλαγή και ένα συνεχώς γηράσκον 
εργατικό δυναμικό, καθώς και 
αυξανόμενες ελλείψεις σε δεξιότητες και 
εργατικό δυναμικό σε ορισμένους τομείς 
και σε ορισμένες περιφέρειες. Αυτές 
κατέστησαν εντονότερες λόγω της 
πρόσφατης οικονομικής και 
δημοσιονομικής κρίσης που οδήγησε σε 
αυξημένα επίπεδα ανεργίας, πλήττοντας 
ειδικότερα νεαρά άτομα και άλλες 
ευάλωτες ομάδες, όπως οι μετανάστες. Το 
ΕΚΤ θα πρέπει να έχει στόχο τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
προώθηση της απασχόλησης και τη 
στήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων, την επένδυση στην 
εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά 
βίου μάθηση, ·την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την 
καταπολέμηση της φτώχειας. 
Προωθώντας την καλύτερη λειτουργία 
των αγορών εργασίας, με τη βελτίωση της 
διακρατικής και γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων, το ΕΚΤ 
μπορεί να στηρίξει τις ευρωπαϊκές 
υπηρεσίες απασχόλησης (δραστηριότητες 
EURES) όσον αφορά τις προσλήψεις και 
τις σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης σε 
εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Or. pl
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Τροπολογία 44
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Πέραν αυτών των προτεραιοτήτων, 
στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
και τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη 
και αποσκοπώντας στην αύξηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και των ευκαιριών 
απασχόλησης, θα πρέπει να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
διοίκησης και να ενισχυθεί η θεσμική 
ικανότητα των φορέων παροχής 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κοινωνικών πολιτικών.

(5) Πέραν αυτών των προτεραιοτήτων, 
στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
και τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη 
και κυρίως στις νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές, και 
αποσκοπώντας στην αύξηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης 
και των ευκαιριών απασχόλησης, θα 
πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 
της δημόσιας διοίκησης και να ενισχυθεί η 
θεσμική ικανότητα των φορέων παροχής 
απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και 
κοινωνικών πολιτικών.

Or. fr

Τροπολογία 45
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Πέραν αυτών των προτεραιοτήτων, 
στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
και τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη 
και αποσκοπώντας στην αύξηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και των 
ευκαιριών απασχόλησης, θα πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 
δημόσιας διοίκησης και να ενισχυθεί η 
θεσμική ικανότητα των φορέων παροχής 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κοινωνικών πολιτικών.

(5) Πέραν αυτών των προτεραιοτήτων, 
ειδικότερα στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τα λιγότερο ανεπτυγμένα 
κράτη μέλη της Ένωσης και 
αποσκοπώντας στην αύξηση και την 
προαγωγή της απασχόλησης και της 
ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, θα 
πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 
της δημόσιας διοίκησης και να ενισχυθεί η 
θεσμική ικανότητα των φορέων παροχής 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κοινωνικών πολιτικών.
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Or. es

Τροπολογία 46
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Πέραν αυτών των προτεραιοτήτων, 
στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
και τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη 
και αποσκοπώντας στην αύξηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και των ευκαιριών 
απασχόλησης, θα πρέπει να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
διοίκησης και να ενισχυθεί η θεσμική 
ικανότητα των φορέων παροχής 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κοινωνικών πολιτικών.

(5) Πέραν των θεματικών προτεραιοτήτων 
του άρθρου 9 του κανονισμού [...] 
[κανονισμός κοινών διατάξεων], στις
περιφέρειες και τα κράτη μέλη και 
αποσκοπώντας στην αύξηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και των ευκαιριών 
απασχόλησης, θα πρέπει να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
διοίκησης σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο και η ικανότητα της δημόσιας 
διοίκησης να ενεργεί συμμετοχικά και να 
ενισχυθεί η θεσμική ικανότητα των 
φορέων παροχής απασχόλησης, 
εκπαίδευσης, κοινωνικο-πολιτισμικών και 
κοινωνικών πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 47
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Πέραν αυτών των προτεραιοτήτων, 
στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
και τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη 
και αποσκοπώντας στην αύξηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και των ευκαιριών 
απασχόλησης, θα πρέπει να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της δημόσιας 

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

ικανότητα των φορέων παροχής 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κοινωνικών πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 48
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Πέραν αυτών των προτεραιοτήτων, 
στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
και τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη 
και αποσκοπώντας στην αύξηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και των ευκαιριών 
απασχόλησης, θα πρέπει να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
διοίκησης και να ενισχυθεί η θεσμική 
ικανότητα των φορέων παροχής 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κοινωνικών πολιτικών.

(5) Πέραν αυτών των προτεραιοτήτων, 
στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
και τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη 
και αποσκοπώντας στην αύξηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και των ευκαιριών 
απασχόλησης, θα πρέπει να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
διοίκησης και να ενισχυθεί η θεσμική 
ικανότητα των φορέων παροχής 
απασχόλησης, επίσημης και ανεπίσημης
εκπαίδευσης και κοινωνικών πολιτικών.

Or. lt

Τροπολογία 49
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Συγχρόνως, είναι κρίσιμης σημασίας η 
υποστήριξη της ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η 
εξασφάλιση ότι τα άτομα δύνανται να 
προσαρμοστούν, μέσω της απόκτησης 
κατάλληλων δεξιοτήτων και μέσω 

(6) Συγχρόνως, είναι κρίσιμης σημασίας η 
υποστήριξη της ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η 
εξασφάλιση ότι τα άτομα δύνανται να 
προσαρμοστούν, μέσω της απόκτησης 
κατάλληλων δεξιοτήτων και μέσω 
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ευκαιριών διά βίου μάθησης, σε νέες 
προκλήσεις, όπως η μετάβαση σε μια 
οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η 
ψηφιακή ατζέντα και η μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και ενεργειακά αποδοτικότερη. 
Επιδιώκοντας τους κύριους θεματικούς 
στόχους του, το ΕΚΤ θα συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ θα στηρίξει τη 
μετάβαση του εργατικού δυναμικού προς 
φιλικότερες για το περιβάλλον δεξιότητες 
και θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στους 
τομείς ενεργειακής αποδοτικότητας, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
βιώσιμων μεταφορών, λαμβάνοντας 
υπόψη την πρόθεση της Ένωσης να 
αυξήσει την αναλογία του 
προϋπολογισμού της ΕΕ που σχετίζεται 
με την ενσωμάτωση της διάστασης του 
κλίματος σε τουλάχιστον 20%, με 
συνεισφορές από διάφορους τομείς 
πολιτικής.

ευκαιριών διά βίου μάθησης, σε νέες 
προκλήσεις, όπως η μετάβαση σε μια 
οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η 
ψηφιακή ατζέντα και η μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και ενεργειακά αποδοτικότερη. 
Επιδιώκοντας τους κύριους θεματικούς 
στόχους του, το ΕΚΤ θα συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων.

Or. de

Τροπολογία 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Συγχρόνως, είναι κρίσιμης σημασίας η 
υποστήριξη της ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η 
εξασφάλιση ότι τα άτομα δύνανται να 
προσαρμοστούν, μέσω της απόκτησης 
κατάλληλων δεξιοτήτων και μέσω 
ευκαιριών διά βίου μάθησης, σε νέες 
προκλήσεις, όπως η μετάβαση σε μια 
οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η 
ψηφιακή ατζέντα και η μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 

(6) Συγχρόνως, είναι κρίσιμης σημασίας η 
υποστήριξη της ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, των κοινωνικών 
επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας, και η εξασφάλιση 
ότι τα άτομα δύνανται να προσαρμοστούν, 
μέσω της απόκτησης κατάλληλων 
δεξιοτήτων και μέσω ευκαιριών διά βίου 
μάθησης, σε νέες προκλήσεις που 
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και ενεργειακά αποδοτικότερη. 
Επιδιώκοντας τους κύριους θεματικούς 
στόχους του, το ΕΚΤ θα συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ θα στηρίξει τη 
μετάβαση του εργατικού δυναμικού προς 
φιλικότερες για το περιβάλλον δεξιότητες 
και θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στους 
τομείς ενεργειακής αποδοτικότητας, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
βιώσιμων μεταφορών, λαμβάνοντας 
υπόψη την πρόθεση της Ένωσης να 
αυξήσει την αναλογία του 
προϋπολογισμού της ΕΕ που σχετίζεται 
με την ενσωμάτωση της διάστασης του 
κλίματος σε τουλάχιστον 20%, με 
συνεισφορές από διάφορους τομείς 
πολιτικής.

προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση.

Or. es

Τροπολογία 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Συγχρόνως, είναι κρίσιμης σημασίας η 
υποστήριξη της ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η 
εξασφάλιση ότι τα άτομα δύνανται να 
προσαρμοστούν, μέσω της απόκτησης 
κατάλληλων δεξιοτήτων και μέσω 
ευκαιριών διά βίου μάθησης, σε νέες 
προκλήσεις, όπως η μετάβαση σε μια 
οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η 
ψηφιακή ατζέντα και η μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και ενεργειακά αποδοτικότερη. 
Επιδιώκοντας τους κύριους θεματικούς 
στόχους του, το ΕΚΤ θα συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. 

(6) Συγχρόνως, είναι κρίσιμης σημασίας η 
υποστήριξη της διαρκούς ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών πολύ 
μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων του τομέα 
του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας, με στόχο τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
και η εξασφάλιση ότι τα άτομα δύνανται 
να προσαρμοστούν, μέσω της απόκτησης 
κατάλληλων δεξιοτήτων και μέσω 
ευκαιριών διά βίου μάθησης, σε νέες 
προκλήσεις, όπως η μετάβαση σε μια 
οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η 
ψηφιακή ατζέντα και η μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
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Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ θα στηρίξει τη
μετάβαση του εργατικού δυναμικού προς 
φιλικότερες για το περιβάλλον δεξιότητες 
και θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς 
ενεργειακής αποδοτικότητας, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
βιώσιμων μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη 
την πρόθεση της Ένωσης να αυξήσει την 
αναλογία του προϋπολογισμού της ΕΕ που 
σχετίζεται με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του κλίματος σε τουλάχιστον 
20%, με συνεισφορές από διάφορους 
τομείς πολιτικής.

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

Or. en

Τροπολογία 52
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Συγχρόνως, είναι κρίσιμης σημασίας η 
υποστήριξη της ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η 
εξασφάλιση ότι τα άτομα δύνανται να 
προσαρμοστούν, μέσω της απόκτησης 
κατάλληλων δεξιοτήτων και μέσω ευκαιριών 
διά βίου μάθησης, σε νέες προκλήσεις, όπως 
η μετάβαση σε μια οικονομία που βασίζεται 
στη γνώση, η ψηφιακή ατζέντα και η 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα και ενεργειακά 
αποδοτικότερη. Επιδιώκοντας τους κύριους 
θεματικούς στόχους του, το ΕΚΤ θα 
συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των εν λόγω 

(6) Συγχρόνως, είναι κρίσιμης σημασίας η
υποστήριξη της δημιουργίας, ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
μικρομεσαίων και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και η εξασφάλιση ότι τα άτομα 
δύνανται να προσαρμοστούν, μέσω της 
απόκτησης κατάλληλων δεξιοτήτων και 
μέσω ευκαιριών διά βίου μάθησης, σε
μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές 
συνθήκες και σε νέες προκλήσεις, όπως η 
μετάβαση σε μια οικονομία που βασίζεται 
στη γνώση, η ψηφιακή ατζέντα και η 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα και ενεργειακά 
αποδοτικότερη. Επιδιώκοντας τους κύριους 
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προκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ θα 
στηρίξει τη μετάβαση του εργατικού 
δυναμικού προς φιλικότερες για το 
περιβάλλον δεξιότητες και θέσεις εργασίας, 
ιδιαίτερα στους τομείς ενεργειακής 
αποδοτικότητας, ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και βιώσιμων μεταφορών, 
λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση της 
Ένωσης να αυξήσει την αναλογία του 
προϋπολογισμού της ΕΕ που σχετίζεται με 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
κλίματος σε τουλάχιστον 20%, με 
συνεισφορές από διάφορους τομείς 
πολιτικής.

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

Or. pl

Τροπολογία 53
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\903909EL.doc 21/173 PE491.059v01-00

EL

και θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς 
ενεργειακής αποδοτικότητας, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
βιώσιμων μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη 
την πρόθεση της Ένωσης να αυξήσει την 
αναλογία του προϋπολογισμού της ΕΕ που 
σχετίζεται με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του κλίματος σε τουλάχιστον 
20%, με συνεισφορές από διάφορους 
τομείς πολιτικής.

και θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς 
ενεργειακής αποδοτικότητας, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
βιώσιμων μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη 
την πρόθεση της Ένωσης να αυξήσει την 
αναλογία του προϋπολογισμού της ΕΕ που 
σχετίζεται με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του κλίματος σε τουλάχιστον 
20%, με συνεισφορές από διάφορους 
τομείς πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 54
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλει στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη 
συγκέντρωση υποστήριξης στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το ΕΚΤ, ειδικότερα, θα αυξήσει 
την υποστήριξή του στην καταπολέμηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού και της 
φτώχειας, μέσω ενός ελάχιστου ποσού 
αποκλειστικά διατιθέμενου για τον σκοπό 
αυτό. Ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης 
των υποστηριζόμενων περιφερειών, η 
επιλογή και ο αριθμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων για υποστήριξη από το 
ΕΚΤ θα περιοριστούν επίσης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αυστηρές ποσοστώσεις και δεσμεύσεις θα πρέπει να αποφευχθούν καθώς οι περιφέρειες 
χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία για την οργάνωση των στρατηγικών επιδότησής τους, οι οποίες 
θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
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Τροπολογία 55
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλει στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση 
υποστήριξης στις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tο ΕΚΤ, ειδικότερα, 
θα αυξήσει την υποστήριξή του στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, μέσω ενός 
ελάχιστου ποσού αποκλειστικά 
διατιθέμενου για τον σκοπό αυτό. Ανάλογα 
με το επίπεδο ανάπτυξης των 
υποστηριζόμενων περιφερειών, η επιλογή 
και ο αριθμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων για υποστήριξη από το 
ΕΚΤ θα περιοριστούν επίσης.

(7) Το ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλει στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση 
και αύξηση της υποστήριξης στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά την απασχόληση, την 
εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την 
απαγόρευση των διακρίσεων κατά των 
ατόμων με αναπηρία και την ενίσχυση 
της θεσμικής ικανότητας, κάτι που 
απαιτεί κατάλληλη και επαρκή 
χρηματοδότηση προκειμένου να 
επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι. Tο ΕΚΤ, 
ειδικότερα, θα αυξήσει την υποστήριξή του 
στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, μέσω ενός 
ελάχιστου ποσού αποκλειστικά 
διατιθέμενου για τον σκοπό αυτό. Ανάλογα 
με το επίπεδο ανάπτυξης των 
υποστηριζόμενων περιφερειών, η επιλογή 
και ο αριθμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων για υποστήριξη από το 
ΕΚΤ θα περιοριστούν επίσης. Ωστόσο, η 
θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να είναι 
ευέλικτη ούτως ώστε να επιτρέπει στις 
παρεμβάσεις του ΕΚΤ να 
προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και τις 
ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους και 
κάθε περιφέρειας.

Or. es

Τροπολογία 56
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλει στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη 
συγκέντρωση υποστήριξης στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Tο ΕΚΤ, ειδικότερα, θα αυξήσει 
την υποστήριξή του στην καταπολέμηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού και της 
φτώχειας, μέσω ενός ελάχιστου ποσού 
αποκλειστικά διατιθέμενου για τον σκοπό 
αυτό. Ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης 
των υποστηριζόμενων περιφερειών, η 
επιλογή και ο αριθμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων για υποστήριξη από το 
ΕΚΤ θα περιοριστούν επίσης.

(7) Tο ΕΚΤ, ειδικότερα, θα αυξήσει την 
υποστήριξή του στην καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, 
μέσω ενός ελάχιστου ποσού αποκλειστικά 
διατιθέμενου για τον σκοπό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 57
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλει στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση 
υποστήριξης στις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tο ΕΚΤ, ειδικότερα, 
θα αυξήσει την υποστήριξή του στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, μέσω ενός 
ελάχιστου ποσού αποκλειστικά 
διατιθέμενου για τον σκοπό αυτό. 
Ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης των 
υποστηριζόμενων περιφερειών, η επιλογή 
και ο αριθμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων για υποστήριξη από το 
ΕΚΤ θα περιοριστούν επίσης.

(7) Το ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλει στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση 
υποστήριξης στις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tο ΕΚΤ, ειδικότερα, 
θα αυξήσει την υποστήριξή του στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, μέσω μιας
ελάχιστης παροχής αποκλειστικά 
διατιθέμενης για τον σκοπό αυτό, όπως 
οικονομικά προσιτής στέγασης σε 
αστικές περιοχές. Ανάλογα με το επίπεδο 
ανάπτυξης των υποστηριζόμενων 
περιφερειών, η επιλογή και ο αριθμός των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων για 
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υποστήριξη από το ΕΚΤ θα περιοριστούν 
επίσης.

Or. fr

Τροπολογία 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλει στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση 
υποστήριξης στις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΚΤ, ειδικότερα, 
θα αυξήσει την υποστήριξή του στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, μέσω ενός 
ελάχιστου ποσού αποκλειστικά 
διατιθέμενου για τον σκοπό αυτό. Ανάλογα 
με το επίπεδο ανάπτυξης των 
υποστηριζόμενων περιφερειών, η επιλογή 
και ο αριθμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων για υποστήριξη από το 
ΕΚΤ θα περιοριστούν επίσης.

(7) Το ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλει στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση 
υποστήριξης στις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΚΤ, ειδικότερα, 
θα αυξήσει την υποστήριξή του στην 
ενεργή και αποτελεσματική
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, μέσω ενός 
ελάχιστου ποσού αποκλειστικά 
διατιθέμενου για τον σκοπό αυτό. Ανάλογα 
με το επίπεδο ανάπτυξης των 
υποστηριζόμενων περιφερειών, η επιλογή 
και ο αριθμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων για υποστήριξη από το 
ΕΚΤ θα περιοριστούν επίσης.

Or. pl

Τροπολογία 59
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στη 

(9) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στη 
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χρηστή διακυβέρνηση και στην εταιρική 
σχέση μεταξύ όλων των σχετικών 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων και 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι, 
επομένως, απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στην 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.

χρηστή διακυβέρνηση και στην εταιρική 
σχέση μεταξύ όλων των σχετικών 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, λαμβάνοντας υπόψη εκείνους 
που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, ιδίως τη συμμετοχή
των κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, μέσω της 
χορήγησης σε αυτούς καθορισμένου 
μέρους του διατιθέμενου ποσού που 
μπορεί να λάβει τη μορφή συνολικής 
επιχορήγησης. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
μεριμνούν για τη συμμετοχή και την 
ενεργή δραστηριοποίηση των κοινωνικών 
εταίρων και των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων στην υλοποίηση των 
ενεργειών που υποστηρίζονται από το 
ΕΚΤ. Πέραν τούτου, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να διαθέτουν επαρκούς επιπέδου 
χρηματοδοτικά κονδύλια για τεχνική 
υποστήριξη του ΕΚΤ όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 52 του κανονισμού 
[…][κανονισμός κοινών διατάξεων] 
απευθείας σε όλους τους εταίρους όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
[…][κανονισμός κοινών διατάξεων] και 
δη στους κοινωνικούς εταίρους και στους 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάμειξη 
και η συμμετοχή αυτών των εταίρων 
στην εκπόνηση, εκτέλεση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
προγραμμάτων και των παρεμβάσεων και 
προκειμένου να υποστηριχθεί η 
οικοδόμηση των θεσμικών ικανοτήτων 
τους σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα 
συμπεριφοράς για τις εταιρικές σχέσεις.

Or. en

Τροπολογία 60
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στη 
χρηστή διακυβέρνηση και στην εταιρική 
σχέση μεταξύ όλων των σχετικών 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων και 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι, 
επομένως, απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στην 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.

(9) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στη 
χρηστή διακυβέρνηση και στην εταιρική
σχέση μεταξύ όλων των σχετικών 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων και 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι, 
επομένως, απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν τη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων, των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών στην έγκαιρη και 
συνεκτική εκπόνηση, υλοποίηση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
ενεργειών που υποστηρίζονται από το 
ΕΚΤ. Θα πρέπει να διαμορφωθούν 
εταιρικές σχέσεις υψηλής ποιότητας σε 
όλα τα πολιτικά επίπεδα. Η αρχή της 
εταιρικής σχέσης θα πρέπει να ενισχυθεί 
και να επεκταθεί ως κατευθυντήρια αρχή 
σε όλες τις ενέργειες που υποστηρίζονται 
από το ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 61
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στη 
χρηστή διακυβέρνηση και στην εταιρική 
σχέση μεταξύ όλων των σχετικών 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων και 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι, 
επομένως, απαραίτητο τα κράτη μέλη να 

(9) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στη 
χρηστή διακυβέρνηση και στην εταιρική 
σχέση μεταξύ όλων των σχετικών 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων και 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι, 
επομένως, ζωτικής σημασίας τα κράτη 



AM\903909EL.doc 27/173 PE491.059v01-00

EL

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στην
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.

μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών φορέων, των 
κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στον 
στρατηγικό καθορισμό και την υλοποίηση 
των ενεργειών που υποστηρίζονται από το 
ΕΚΤ.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές αποτελούν τους βασικούς εμπειρογνώμονες επί της 
κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στα εδάφη τους, γνωρίζοντας τις 
πραγματικές ανάγκες των πολιτών τους. Συνεπώς, δεν πρέπει να συμμετέχουν μόνο στην 
υλοποίηση, αλλά και στη διαμόρφωση του στρατηγικού καθορισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τον 
καθορισμό στόχων και σκοπών και τη δημιουργία σχεδίου δράσης.

Τροπολογία 62
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στη 
χρηστή διακυβέρνηση και στην εταιρική 
σχέση μεταξύ όλων των σχετικών 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων και 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι, 
επομένως, απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στην 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.

(9) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στη 
χρηστή διακυβέρνηση και στην εταιρική 
σχέση μεταξύ όλων των σχετικών 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, ιδίως των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, των κοινωνικών 
εταίρων και των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων. Είναι, επομένως, απαραίτητο 
τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.

Or. en
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Τροπολογία 63
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στη 
χρηστή διακυβέρνηση και στην εταιρική 
σχέση μεταξύ όλων των σχετικών 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων και 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι, 
επομένως, απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στην 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.

(9) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στη 
χρηστή διακυβέρνηση και στην εταιρική 
σχέση μεταξύ όλων των σχετικών 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων,
των επιχειρηματικών οργανώσεων και 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι, 
επομένως, απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στην 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στη 
χρηστή διακυβέρνηση και στην εταιρική 
σχέση μεταξύ όλων των σχετικών 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων 
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. 
Είναι, επομένως, απαραίτητο τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στην 

(9) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στη 
χρηστή διακυβέρνηση και στην εταιρική 
σχέση μεταξύ όλων των σχετικών 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι, 
επομένως, απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και των μη 
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υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.

κυβερνητικών οργανώσεων στην 
εκπόνηση και την υλοποίηση των 
ενεργειών που υποστηρίζονται από το 
ΕΚΤ.

Or. es

Τροπολογία 65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 66
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση 
των προτεραιοτήτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ 
συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 της Συνθήκης. Αξιολογήσεις 
έχουν καταδείξει τη σημασία της 

(10) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΚΤ συμβάλλουν στην προαγωγή 
της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης. 
Αξιολογήσεις έχουν καταδείξει τη σημασία 
της συνεκτίμησης του παράγοντα φύλου σε 
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συνεκτίμησης του παράγοντα φύλου σε 
όλες τις διαστάσεις των προγραμμάτων, 
ενώ θα εξασφαλίζεται ότι αναλαμβάνονται 
συγκεκριμένες ενέργειες για την προαγωγή 
της ισότητας των φύλων.

όλες τις διαστάσεις των προγραμμάτων,
συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης και 
συνεκτικής εκπόνησης, εκτέλεσης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης αυτών, 
ενώ θα εξασφαλίζεται ότι αναλαμβάνονται 
συγκεκριμένες ενέργειες για την προαγωγή 
της ισότητας των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 67
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η στήριξη για την κοινωνική 
καινοτομία έχει πολύ μεγάλη σημασία για 
τη διαμόρφωση πολιτικών που 
ανταποκρίνονται περισσότερο στην 
κοινωνική αλλαγή και για την 
ενθάρρυνση και υποστήριξη καινοτόμων 
κοινωνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η 
δοκιμή και αξιολόγηση καινοτόμων 
λύσεων πριν αυτές εφαρμοστούν σε 
μεγάλη κλίμακα έχουν καθοριστική 
σημασία για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πολιτικών και 
επομένως δικαιολογούν τη διάθεση 
ειδικής στήριξης από το ΕΚΤ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 69
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κινητοποίηση των περιφερειακών και 
τοπικών φορέων είναι απαραίτητη για την 
εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» και των κύριων στόχων της. Τα 
εδαφικά σύμφωνα, οι τοπικές 
πρωτοβουλίες για την απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη, οι καθοδηγούμενες από 
κοινότητες τοπικές αναπτυξιακές 
στρατηγικές δύνανται να χρησιμοποιηθούν 
και να υποστηριχθούν, ώστε να 
συμμετάσχουν κατά τρόπο ενεργητικότερο 
οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, οι 

(14) Η κινητοποίηση των περιφερειακών 
και τοπικών φορέων είναι απαραίτητη για 
την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη
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δήμοι, οι κοινωνικοί εταίροι και οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις στην υλοποίηση 
των προγραμμάτων.

2020 και των κύριων στόχων της. Τα 
εδαφικά σύμφωνα, οι τοπικές 
πρωτοβουλίες για την απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη, οι καθοδηγούμενες από 
κοινότητες τοπικές αναπτυξιακές 
στρατηγικές δύνανται να χρησιμοποιηθούν 
και να υποστηριχθούν, ώστε να 
συμμετάσχουν κατά τρόπο ενεργητικότερο 
οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, οι 
δήμοι, οι κοινωνικοί εταίροι και οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις στην εκπόνηση,
υλοποίηση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση όποτε συμμετέχουν σε
επιχειρησιακά προγράμματα. Τα κράτη 
μέλη θα συμπεριλαμβάνουν στην εταιρική 
σχέση τους οργανισμούς, τους φορείς και 
τις ομάδες που εκπροσωπούν το σχετικό 
εδαφικό επίπεδο, το οποίο θα επηρεάσει ή 
θα επηρεαστεί ενδεχομένως από την 
υλοποίηση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίδεται σε ομάδες που θα μπορούσαν να 
υποστούν τις συνέπειες των 
προγραμμάτων και να αντιμετωπίσουν 
δυσκολίες προκειμένου να τα 
επηρεάσουν, ιδίως οι πλέον ευάλωτες και 
περιθωριοποιημένες ομάδες. Η 
συνεργασία με τους εταίρους θα 
ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές που 
διαμορφώνουν τη βάση του κώδικα 
συμπεριφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 
5 παράγραφος 3. Τουλάχιστον το 5% των 
πόρων του ΕΚΤ που διατίθενται σε 
εθνικό επίπεδο θα διατίθεται για ενέργειες 
μέσω των ολοκληρωμένων εδαφικών 
επενδύσεων (ΟΕΕ) όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 99 του κανονισμού [...] 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. en
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Τροπολογία 70
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Η κινητοποίηση των περιφερειακών 
και τοπικών φορέων είναι απαραίτητη για 
την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» και των κύριων στόχων της. Η αρχή 
της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 
προϋποθέτει ότι τα εδαφικά σύμφωνα, οι 
τοπικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση 
και την κοινωνική ένταξη, οι 
καθοδηγούμενες από κοινότητες τοπικές 
αναπτυξιακές στρατηγικές δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν και να υποστηριχθούν, 
εάν είναι απαραίτητο, ώστε να 
συμμετάσχουν κατά τρόπο ενεργητικότερο 
οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, οι 
δήμοι, οι κοινωνικοί εταίροι και οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι 
εταίροι της κοινωνίας των πολιτών στην 
εκπόνηση και την υλοποίηση και τη 
διαχείριση των προγραμμάτων.

Or. es

Τροπολογία 71
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η κινητοποίηση των περιφερειακών 
και τοπικών φορέων είναι απαραίτητη για 
την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» και των κύριων στόχων της. Τα 
εδαφικά σύμφωνα, οι τοπικές 
πρωτοβουλίες για την απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη, οι καθοδηγούμενες από 
κοινότητες τοπικές αναπτυξιακές 

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

αναπτυξιακές στρατηγικές θα
χρησιμοποιηθούν και να υποστηριχθούν, 
ώστε να αυξηθεί η επιρροή που θα έχουν
οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, οι 
δήμοι, οι κοινωνικοί εταίροι και οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις στην εκπόνηση 
και υλοποίηση των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 72
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν για μόχλευση του 
ΕΚΤ με τη βοήθεια χρηματοδοτικών 
μέσων, ώστε να δοθεί υποστήριξη π.χ. σε 
σπουδαστές, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, για την εθελοντική κινητικότητα 
των εργαζομένων, την κοινωνική ένταξη 
και την κοινωνική οικονομία. Η παροχή 
επιχορηγήσεων πρέπει να διατηρείται ανά 
πάσα στιγμή ως επιλογή ώστε να 
χρησιμοποιείται εκείνος ο συνδυασμός 
χρηματοδότησης που κρίνεται ως 
καταλληλότερος για τις περιφερειακές και 
τοπικές ανάγκες.

Or. en

Τροπολογία 73
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν για μόχλευση του 
ΕΚΤ με τη βοήθεια χρηματοδοτικών 
μέσων εάν αυτό συμβάλλει στην αύξηση 
της αποτελεσματικότητας των ενεργειών 
ή συμπληρώνει ενέργειες στο πλαίσιο 
άλλων μέσων της ΕΕ όπως το ΠΚΑΚ, το 
ΕΤΠ και το ΕΤΠΑ.

Or. en

Τροπολογία 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν για μόχλευση του 
ΕΚΤ με τη βοήθεια χρηματοδοτικών 
μέσων, ώστε να δοθεί υποστήριξη π.χ. σε 
σπουδαστές, σε νέους, σε άτομα ηλικίας 
άνω των 50 ετών, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, για την κινητικότητα των 
εργαζομένων, την κοινωνική ένταξη και 
την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Or. pl

Τροπολογία 75
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν για μόχλευση του 

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

ΕΚΤ με τη βοήθεια χρηματοδοτικών 
μέσων, ώστε να δοθεί υποστήριξη π.χ. σε 
σπουδαστές, στη δημιουργία θέσεων
εργασίας, για την κινητικότητα των 
εργαζομένων, την κοινωνική ένταξη των 
πλέον απόρων και την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα.

Or. fr

Τροπολογία 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για τον τον ορισμό των 
τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου 
κόστους και των κατ' αποκοπή ποσών και 
των μέγιστων ποσών αυτών ανάλογα με 
τους διάφορους τύπους παρεμβάσεων 
καθώς και για τον καθορισμό των ειδικών 
κανόνων και προϋποθέσεων των 
βασισμένων στην πολιτική εγγυήσεων. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

(18) Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, θα προβεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ορισμό των 
τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου 
κόστους και των κατ' αποκοπή ποσών και 
των μέγιστων ποσών αυτών ανάλογα με 
τους διάφορους τύπους παρεμβάσεων 
καθώς και στον καθορισμό των ειδικών 
κανόνων και προϋποθέσεων των 
βασισμένων στην πολιτική εγγυήσεων. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. es
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Τροπολογία 77
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει την
αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ) και το πεδίο εφαρμογής 
της συνδρομής που παρέχει, θεσπίζει 
ειδικές διατάξεις και ορίζει τους τύπους 
της επιλέξιμης προς συνδρομή δαπάνης.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τον ρόλο
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(ΕΚΤ) και το πεδίο εφαρμογής της 
συνδρομής που παρέχει, θεσπίζει ειδικές 
διατάξεις και ορίζει τους τύπους της 
επιλέξιμης προς συνδρομή δαπάνης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 177 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, και μετά από 
διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 
ορίζουν τα καθήκοντα, τους πρωταρχικούς στόχους και την οργάνωση των Διαρθρωτικών 
Ταμείων».

Τροπολογία 78
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποστολή Στόχος

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 177 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, και μετά από 
διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 
ορίζουν τα καθήκοντα, τους πρωταρχικούς στόχους και την οργάνωση των Διαρθρωτικών 
Ταμείων».
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Τροπολογία 79
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης και ποιότητας θέσεων 
εργασίας, στηρίζει τη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα των 
εργαζομένων, διευκολύνει την 
προσαρμογή τους στην αλλαγή,
ενθαρρύνει ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προάγει την 
ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και 
την απαγόρευση των διακρίσεων, ενισχύει 
την κοινωνική ένταξη και καταπολεμά 
την φτώχεια, συμβάλλοντας με τον τρόπο 
αυτό στις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής.

1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης και ποιότητας θέσεων 
εργασίας, στηρίζει τη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα των 
εργαζομένων, ενθαρρύνει ένα υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
διευκολύνει την προσαρμογή των 
εργαζομένων στην αλλαγή των 
επιχειρήσεων και των συστημάτων 
παραγωγής. Το ΕΚΤ συμβάλλει επίσης 
στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων, στις ίσες
ευκαιρίες και στην εξάλειψη κάθε μορφής
διακρίσεων.

Or. fr

Τροπολογία 80
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης και ποιότητας θέσεων 
εργασίας, στηρίζει τη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα των 
εργαζομένων, διευκολύνει την 
προσαρμογή τους στην αλλαγή, 
ενθαρρύνει ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προάγει την 

1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης και ποιότητας θέσεων 
εργασίας, στηρίζει την εθελοντική
γεωγραφική και επαγγελματική 
κινητικότητα των εργαζομένων, 
διευκολύνει την πρόβλεψη και ανάπτυξη 
νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 
απαιτούνται για τη μετάβαση προς τη 
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ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και 
την απαγόρευση των διακρίσεων, ενισχύει 
την κοινωνική ένταξη και καταπολεμά την 
φτώχεια, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 
στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής.

βιώσιμη από περιβαλλοντική και 
κοινωνική άποψη ανάπτυξη, ενθαρρύνει 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, προάγει την ισότητα των 
φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και την 
απαγόρευση των διακρίσεων, ενισχύει την 
κοινωνική ένταξη και καταπολεμά την 
φτώχεια, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 
στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 81
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης και ποιότητας θέσεων 
εργασίας, στηρίζει τη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα των 
εργαζομένων, διευκολύνει την 
προσαρμογή τους στην αλλαγή,
ενθαρρύνει ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προάγει την 
ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και 
την απαγόρευση των διακρίσεων, ενισχύει 
την κοινωνική ένταξη και καταπολεμά την 
φτώχεια, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 
στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής.

1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης και ποιότητας θέσεων 
εργασίας, παρέχοντας στους 
εργαζόμενους τα απαραίτητα εφόδια για 
την αγορά εργασίας, στηρίζει τη 
γεωγραφική και επαγγελματική 
κινητικότητα των εργαζομένων·
διευκολύνει την προσαρμογή τους στην 
αλλαγή· ενθαρρύνει ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάρτισης· προάγει την ισότητα των 
φύλων, την απασχόληση των νέων, τις 
ίσες ευκαιρίες και την απαγόρευση των 
διακρίσεων· ενισχύει την κοινωνική ένταξη 
και καταπολεμά την φτώχεια, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Υπάρχουν άνθρωποι με ακαδημαίκούς τίτλους σπουδών υψηλού επιπέδου που αδυνατούν να 
βρουν εργασία. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας να υποστηριχθεί η επαναπροσαρμογή και η 
κατάρτιση σε νέες δεξιότητες, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν ευκολότερα στην 
αγορά εργασίας. Το ΕΚΤ θα πρέπει να συμπεριλάβει την υποστήριξη της απασχόλησης των 
νέων στην αποστολή του για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος που αναγκάζει νέες 
γενεές εργαζόμενων υψηλής εξειδίκευσης να μεταναστεύουν και να βρίσκουν εργασία σε άλλες, 
μη ευρωπαϊκές χώρες.

Τροπολογία 82
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης και ποιότητας θέσεων 
εργασίας, στηρίζει τη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα των 
εργαζομένων, διευκολύνει την 
προσαρμογή τους στην αλλαγή, 
ενθαρρύνει ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προάγει την 
ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και 
την απαγόρευση των διακρίσεων, ενισχύει 
την κοινωνική ένταξη και καταπολεμά την 
φτώχεια, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 
στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής.

1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης, δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και ποιότητας θέσεων εργασίας, 
διευκολύνει την προσαρμογή τους στην 
αλλαγή, στηρίζει την εθελοντική
γεωγραφική και επαγγελματική 
κινητικότητα, παρέχει στήριξη στους 
εργαζόμενους που απολύονται, ενθαρρύνει 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, προάγει την ισότητα των 
φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και την 
απαγόρευση των διακρίσεων, ενισχύει την 
κοινωνική ένταξη και καταπολεμά την 
φτώχεια, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 
στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 83
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης και ποιότητας θέσεων 
εργασίας, στηρίζει τη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα των 
εργαζομένων, διευκολύνει την 
προσαρμογή τους στην αλλαγή, 
ενθαρρύνει ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προάγει την 
ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και 
την απαγόρευση των διακρίσεων, ενισχύει 
την κοινωνική ένταξη και καταπολεμά την 
φτώχεια, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 
στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής.

1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης και ποιότητας θέσεων 
εργασίας, στηρίζει τη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα των 
εργαζομένων, διευκολύνει την 
προσαρμογή τους στην αλλαγή, 
ενθαρρύνει ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προάγει την 
ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και 
την απαγόρευση των διακρίσεων, ενισχύει 
την κοινωνική ένταξη και καταπολεμά την 
φτώχεια και το πρόβλημα των αστέγων, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Or. fr

Τροπολογία 84
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης και ποιότητας θέσεων 
εργασίας, στηρίζει τη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα των 
εργαζομένων, διευκολύνει την 
προσαρμογή τους στην αλλαγή, 
ενθαρρύνει ένα υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προάγει την 
ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και 
την απαγόρευση των διακρίσεων, ενισχύει 
την κοινωνική ένταξη και καταπολεμά την 
φτώχεια, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 
στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της 

1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης και ποιότητας θέσεων 
εργασίας, στηρίζει τη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα των 
εργαζομένων, διευκολύνει την 
προσαρμογή τους στην αλλαγή, 
ενθαρρύνει ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και 
ανεπίσημης εκπαίδευσης, προάγει την 
ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και 
την απαγόρευση των διακρίσεων, ενισχύει 
την κοινωνική ένταξη και καταπολεμά την 
φτώχεια, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 
στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
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οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής.

Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής.

Or. lt

Τροπολογία 85
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτά τα πράττει υποστηρίζοντας τα
κράτη μέλη στην επιδίωξη των 
προτεραιοτήτων και των κύριων στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Το ΕΚΤ θα στηρίζει τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών 
και ενεργειών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
για τις οικονομικές πολιτικές και τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών[19] και τις συστάσεις του 
Συμβουλίου αναφορικά με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων.

2. Αυτά τα πράττει υποστηρίζοντας τα 
κράτη μέλη στην επιδίωξη κατ’ ελάχιστον
των κύριων στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το ΕΚΤ θα 
στηρίζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
πολιτικών και ενεργειών, λαμβάνοντας 
υπόψη την έννοια της «καλής εργασίας» 
και μεριμνώντας ώστε οι δραστηριότητες 
που ενισχύονται από το ΕΚΤ να 
συμβάλλουν στην υλοποίηση της 
ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας του 
ΟΗΕ και της ΔΟΕ σε όλες τις 
παραμέτρους της. Όλες οι πολιτικές και οι 
ενέργειες που υποστηρίζονται από το 
ΕΚΤ τηρούν απαρεγκλίτως τα διεθνή 
πρότυπα εργασίας και τις συμβάσεις της 
ΔΟΕ και συμμορφώνονται ιδίως με την 
δέσμευση υπέρ της προαγωγής πλήρους, 
παραγωγικής και ελεύθερα επιλεγμένης 
απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Σύμβασης αριθ. 122 της ΔΟΕ.

Or. en

Τροπολογία 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές 
μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Το 
ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε 
επιχειρήσεις, συστήματα και δομές με 
σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής 
τους σε νέες προκλήσεις και την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι και τα άτομα που 
είναι πιο απομακρυσμένα από την αγορά 
εργασίας, τα άτομα με αναπηρία, οι 
μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι 
αιτούντες άσυλο, οι άστεγοι, καθώς και 
άλλες ομάδες που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο φτώχειας, τα παιδιά και οι νέοι, 
οι ηλικιωμένοι, οι εθνοτικές μειονότητες, 
οι περιθωριοποιημένες κοινότητες ή οι 
κοινότητες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
περιθωριοποίησης και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Το 
ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε 
επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις που 
προάγουν τα συμφέροντα των μελών και 
των χρηστών των υπηρεσιών τους και 
προωθούν λύσεις σε κοινωνικά ζητήματα, 
και ανήκουν στην κοινωνική οικονομία. 
Το ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε 
οργανώσεις, συστήματα και δομές με 
σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής 
τους σε νέες προκλήσεις και την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα δε στον κοινωνικο-πολιτιστικό 
και στον πολιτιστικό τομέα, καθώς και 
στους τομείς της απασχόλησης, της 
εκπαίδευσης, της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και των κοινωνικών 
πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 87
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές 
μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Το 
ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε 
επιχειρήσεις, συστήματα και δομές με 
σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής
τους σε νέες προκλήσεις και την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε κατοίκους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι και οι 
ανειδίκευτοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
μεγαλύτερης ηλικίας, οι εργαζόμενοι 
ηλικίας 50 ετών και άνω που 
δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην 
αγορά εργασίας μετά την απώλεια της 
θέσης εργασίας τους, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές 
μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Το 
ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε 
επιχειρήσεις, συστήματα και δομές με 
σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής 
τους σε νέες προκλήσεις και την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

Or. pl

Τροπολογία 88
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές 

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι αιτούντες 
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μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. 
Το ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε 
επιχειρήσεις, συστήματα και δομές με 
σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής 
τους σε νέες προκλήσεις και την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

άσυλο, οι πρόσφυγες, οι εθνοτικές 
μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, οι άστεγοι και άλλες ομάδες
ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού,
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και 
των νέων. Το ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη 
σε επιχειρήσεις, συστήματα και δομές με 
σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής 
τους σε νέες προκλήσεις και την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και της 
κοινωνικής προόδου, ειδικότερα στους 
τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης 
και των κοινωνικών πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 89
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές 
μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Το 
ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε 
επιχειρήσεις, συστήματα και δομές με 
σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής 
τους σε νέες προκλήσεις και την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές 
μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα οποιασδήποτε 
ηλικίας που αντιμετωπίζουν κοινωνικό 
αποκλεισμό. Το ΕΚΤ παρέχει επίσης 
στήριξη σε επιχειρήσεις, συστήματα και 
δομές με σκοπό τη διευκόλυνση της 
προσαρμογής τους σε νέες προκλήσεις και 
την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης 
και της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

Or. de
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Τροπολογία 90
Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές 
μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Το 
ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε 
επιχειρήσεις, συστήματα και δομές με 
σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής 
τους σε νέες προκλήσεις και την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές 
μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό, 
ανεξαρτήτως της ηλικίας τους. Το ΕΚΤ 
παρέχει επίσης στήριξη σε επιχειρήσεις, 
συστήματα και δομές με σκοπό τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής τους σε 
νέες προκλήσεις και την προώθηση της 
χρηστής διακυβέρνησης και της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

Or. de

Τροπολογία 91
Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές 
μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Το 
ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε 

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, 
συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων 
άσυλο, οι εθνοτικές μειονότητες, οι 
περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα 
άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικό 
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επιχειρήσεις, συστήματα και δομές με 
σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής 
τους σε νέες προκλήσεις και την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

αποκλεισμό. Το ΕΚΤ παρέχει επίσης 
στήριξη σε επιχειρήσεις, συστήματα και 
δομές με σκοπό τη διευκόλυνση της 
προσαρμογής τους σε νέες προκλήσεις και 
την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης 
και της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπεται στην περίοδο χρηματοδότησης 2007–2013, έτσι πρέπει να είναι δυνατή η 
υποστήριξη των αιτούντων άσυλο μέσω του ΕΚΤ και από το 2014 και μετά. Έχει καταδειχθεί 
ότι η κατάσταση των αιτούντων άσυλο μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά μέσω της ένταξής τους 
στην αγορά εργασίας μέσω υποστήριξης από το ΕΚΤ.

Τροπολογία 92
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές 
μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Το 
ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε 
επιχειρήσεις, συστήματα και δομές με 
σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής 
τους σε νέες προκλήσεις και την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές 
μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Το 
ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε 
εργαζόμενους, επιχειρήσεις και 
επιχειρηματίες καθώς και σε συστήματα 
και δομές με σκοπό τη διευκόλυνση της 
προσαρμογής τους σε νέες προκλήσεις και 
την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης 
και της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.
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Or. fr

Τροπολογία 93
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές 
μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Το 
ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε 
επιχειρήσεις, συστήματα και δομές με 
σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής 
τους σε νέες προκλήσεις και την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άστεγοι, τα 
άτομα με αναπηρία, οι μετανάστες, οι 
εθνοτικές μειονότητες, οι 
περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα 
άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικό 
αποκλεισμό. Το ΕΚΤ παρέχει επίσης 
στήριξη σε επιχειρήσεις, συστήματα και 
δομές με σκοπό τη διευκόλυνση της 
προσαρμογής τους σε νέες προκλήσεις και 
την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης 
και της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

Or. fr

Τροπολογία 94
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές 
μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι άνεργοι, ιδίως οι μακροχρόνια άνεργοι, 
οι νέοι, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, 
οι μετανάστες, οι εθνοτικές μειονότητες, οι 
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κοινότητες και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Το 
ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε 
επιχειρήσεις, συστήματα και δομές με 
σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής 
τους σε νέες προκλήσεις και την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα 
άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικό 
αποκλεισμό. Το ΕΚΤ παρέχει επίσης 
στήριξη σε επιχειρήσεις, συστήματα και 
δομές με σκοπό τη διευκόλυνση της 
προσαρμογής τους σε νέες προκλήσεις και 
την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης 
και της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

Or. es

Τροπολογία 95
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με τους θεματικούς στόχους 
που αναφέρονται παρακάτω και δυνάμει 
του άρθρου 9 του κανονισμού (EE) αριθ. 
[…], το ΕΚΤ θα στηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες:

1. Σύμφωνα με τους θεματικούς στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 8, 
9, 10, 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...], 
που αναφέρονται αντίστοιχα παρακάτω 
στα στοιχεία α), β), γ) και δ), και 
σύμφωνα με την αποστολή του, το ΕΚΤ 
θα στηρίζει τις ακόλουθες επενδυτικές 
προτεραιότητες:

Or. en

Τροπολογία 96
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προώθηση της απασχόλησης και α) προώθηση της απασχόλησης υψηλής 
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υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων, μέσω:

ποιότητας, της καλής και αξιοπρεπούς 
εργασίας, μέσω

Or. en

Τροπολογία 97
Luνs Paulo Alves

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) της πρόσβασης στην απασχόληση για 
αναζητούντες θέση εργασίας και 
οικονομικά μη ενεργά άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 
υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων·

i) της πρόσβασης στην απασχόληση για 
αναζητούντες θέση εργασίας και 
οικονομικά μη ενεργά άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 
υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων, ιδίως σε εξόχως 
απόκεντρες και υπερβόρειες περιοχές με 
χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα, 
καθώς και σε ορεινές περιοχές·

Or. pt

Τροπολογία 98
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) της πρόσβασης στην απασχόληση για 
αναζητούντες θέση εργασίας και 
οικονομικά μη ενεργά άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 
υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων·

i) της πρόσβασης στην απασχόληση για 
αναζητούντες θέση εργασίας και 
οικονομικά μη ενεργά άτομα, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις λιγότερο 
ευνοημένες πληθυσμιακές ομάδες, τους 
νέους, τα άτομα άνω των 45 ετών, τις 
γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 
υποστήριξη της κινητικότητας των 
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εργαζομένων,

Or. es

Τροπολογία 99
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) της πρόσβασης στην απασχόληση για 
αναζητούντες θέση εργασίας και 
οικονομικά μη ενεργά άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 
υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων·

i) της πρόσβασης στην απασχόληση 
υψηλής ποιότητας για αναζητούντες θέση 
εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα 
με στοχευμένη στήριξη για τους 
μακροχρόνια άνεργους, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 
υποστήριξη της εθελοντικής κινητικότητας 
των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) της πρόσβασης στην απασχόληση για 
αναζητούντες θέση εργασίας και 
οικονομικά μη ενεργά άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 
υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων·

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

Or. en
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Τροπολογία 101
Nuno Teixeira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας 
των νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης·

ii) βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας 
των νέων, συμπεριλαμβανομένων ενεργών 
πρωτοβουλιών απασχόλησης, γραφείων 
υποστήριξης για την ένταξη στον 
εργασιακό βίο και την απόκτηση εθνικής 
και διεθνούς εργασιακής εμπειρίας, 
προωθώντας κατά τον τρόπο αυτόν την 
κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Όλοι οι νέοι άνθρωποι πρέπει να υποστηριχθούν, όπως πρέπει να υποστηριχθούν και όλες οι 
πρωτοβουλίες που μπορούν να διευκολύνουν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Τα γραφεία 
υποστήριξης μπορούν να λαμβάνουν βοήθεια από πανεπιστήμια, δημοτικά συμβούλια και 
άλλους τοπικούς φορείς για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης που θα δώσουν τη 
δυνατότητα στους νέους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν κινητικότητα σε 
διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία 102
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας 
των νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης·

ii) βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας 
των νέων και των ατόμων ηλικίας 50 
ετών και άνω που βρίσκονται εκτός 
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης·

Or. pl
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Τροπολογία 103
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας 
των νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης·

ii) βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων 
που βρίσκονται εκτός εργασίας, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης·

Or. fr

Τροπολογία 104
María Irigoyen Pérez

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iii) της αυτοαπασχόλησης, της 
επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας 
και ανάπτυξης επιχειρήσεων, ιδίως 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ θα πρέπει να συμπεριλάβει στους στόχους του τη δημιουργία και ανάπτυξη 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τις κυριότερες πηγές δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης. 

Τροπολογία 105
Nuno Teixeira

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

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

iii) της αυτοαπασχόλησης, της 
επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας 
επιχειρήσεων, της κατάρτισης στην 
επιχειρηματικότητα, των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν 
πόλεις και σχολεία σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα, των κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου και της 
τεχνικής υποστήριξης ειδικά κατά την 
ίδρυση μιας επιχείρησης·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία αυτοαπασχόλησης προϋποθέτει δυναμική επιχειρηματική νοοτροπία, παρέχοντας 
υποστήριξη σε όλα τα στάδια που οδηγούν στην εφαρμογή μιας επιχειρηματικής ιδέας. Είναι 
επίσης σημαντικό να υποστηριχθεί η κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα, η προώθηση 
επιχειρηματικών ιδεών, ο εντοπισμός ειδών χρηματοδότησης, όπως οι «επιχειρηματικοί 
άγγελοι» (Business Angels) ή οι επιχειρήσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων, και η παροχή κάθε 
δυνατής τεχνικής υποστήριξης για την προώθηση μιας ιδέας στην αγορά.

Τροπολογία 106
Ramona Nicole Mănescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iii) της αυτοαπασχόλησης, της 
επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας 
επιχειρήσεων, της βιώσιμης ανάπτυξης 
και της μεταβίβασης επιχειρήσεων, 
ειδικότερα για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 107
Hermann Winkler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 108
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της συμφιλίωσης 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

iv) της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στην αγορά εργασίας και της 
ισότητας στην εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας, της οικονομικής 
ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών και 
της συμφιλίωσης επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 109
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της συμφιλίωσης 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

iv) της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της συμφιλίωσης 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

Or. es
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Τροπολογία 110
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτή στέγαση μέσω ειδικών 
κοινωνικών υπηρεσιών και της αύξησης 
της προσφοράς κοινωνικής στέγασης·

Or. fr

Τροπολογία 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

v) της προσαρμογής των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 
αλλαγές στους τομείς της τεχνολογίας και 
της αγοράς εργασίας, μέσω της 
εφαρμογής δραστικών και προληπτικών 
μέτρων, ειδικότερα στις περιφέρειες στις 
οποίες σημειώνεται αναδιάρθρωση 
επιχειρήσεων και τομέων, καθώς και 
κλείσιμο ή μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων· επίσης, σε εκείνες οι οποίες 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
μειονεκτήματα, είτε φυσικά είτε 
δημογραφικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 174 και επόμενα της ΣΛΕΕ.

Or. es

Τροπολογία 112
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
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Chartier

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

v) της προσαρμογής των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην 
αλλαγή, ειδικότερα στις ΜΜΕ και τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 113
Ramona Nicole Mănescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

v) της προσαρμογής των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, 
ειδικότερα των ΜΜΕ και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, στην αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 114
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

v) της προσαρμογής των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην 
κοινωνική και οικονομική αλλαγή και της 
εξάπλωσης και της ανάπτυξης φορέων 
της κοινωνικής οικονομίας·

Or. pl
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Τροπολογία 115
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

v) της προσαρμογής των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην 
αλλαγή που σχετίζεται με τη μετάβαση 
προς μια βιώσιμη από περιβαλλοντική 
και κοινωνική άποψη ανάπτυξη

Or. en

Τροπολογία 116
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

v) της προσαρμογής των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην 
αλλαγή και, ιδιαίτερα, στη δημογραφική 
αλλαγή·

Or. de

Τροπολογία 117
Giommaria Uggias

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) της προσαρμογής των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην 

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

Or. it

Τροπολογία 118
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) της ενεργού και υγιούς γήρανσης· vi) της ενεργού και υγιούς γήρανσης των 
εργαζομένων μέσω της βελτίωσης των
συνθηκών και του περιβάλλοντος 
εργασίας, της υγείας στην εργασία και 
ενεργειών προαγωγής των ηλικιωμένων 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 119
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) της ενεργού και υγιούς γήρανσης· vi) της ενεργού και υγιούς γήρανσης 
καθώς και της σωματικής άσκησης

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αθλητισμός δημιουργεί θέσεις εργασίας. Ο αθλητισμός καθίσταται ολοένα και πιο 
επαγγελματικός για να αναπτύξει και να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες του και, για να το επιτύχει 
αυτό, χρειάζεται εργαζόμενους με υψηλή εξειδίκευση και καλή κατάρτιση. Περίπου 15 
εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα του αθλητισμού. 
Εκτιμάται ότι την τελευταία δεκαετία ο συνολικός όγκος της απασχόλησης που σχετίζεται με τον 
αθλητισμό αυξήθηκε κατά περίπου 60%.
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Τροπολογία 120
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) της ενεργού και υγιούς γήρανσης· vi) της ενεργού και υγιούς διαβίωσης και 
γήρανσης, καθώς και της σωματικής 
άσκησης και του ερασιτεχνικού 
αθλητισμού·

Or. de

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές εξελίξεις, η σωματική άσκηση διαδραματίζει ολοένα και 
σημαντικότερο ρόλο όσον αφορά την υγεία σε κάθε ηλικία, και όχι μόνο μεταξύ των 
εργαζομένων. Συνεπώς, οι επενδύσεις του ΕΚΤ στον συγκεκριμένο τομέα μπορούν και να 
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να συμβάλουν στη μείωση της επιβάρυνσης των 
συστημάτων υγείας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία 121
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

vii) του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης 
των οργανώσεων της αγοράς εργασίας, 
της προώθησης εταιρικών σχέσεων, 
συμφώνων και πρωτοβουλιών μέσω της 
δικτύωσης των σχετικών 
ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι 
κοινωνικοί εταίροι και οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις σε διακρατικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την 
ενίσχυση της αγοράς εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς, τη στήριξη των ενεργειών 
για τη βελτίωση της διακρατικής 
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κινητικότητας των εργαζομένων και τη 
βελτίωση των υπηρεσιών πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και αντιστοίχισης 
θέσεων εργασίας για τους εργοδότες και 
τους μετακινούμενους εργαζόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών εργαζομένων, των 
εποχικών εργαζόμενων και των 
αποσπασμένων εργαζομένων 
ανεξαρτήτως του καθεστώτος τους·

Or. en

Τροπολογία 122
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

vii) του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης 
των θεσμών της αγοράς εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για 
τη βελτίωση της διακρατικής 
κινητικότητας των εργαζομένων, 
πρωτίστως στις πλέον απομακρυσμένες 
από την ηπειρωτική επικράτεια 
περιφέρειες, όπως οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές·

Or. es

Τροπολογία 123
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii) του εκσυγχρονισμού και της 
ενίσχυσης των θεσμών της αγοράς 

vii) της σταδιακής εξάλειψης των 
επισφαλών μορφών απασχόλησης και της 



PE491.059v01-00 62/173 AM\903909EL.doc

EL

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ενεργειών για τη βελτίωση της 
διακρατικής κινητικότητας των 
εργαζομένων·

δημιουργίας προϋποθέσεων αναβάθμισης 
της κοινωνικής κινητικότητας σε σταθερή 
και ασφαλή κανονική απασχόληση

Or. en

Τροπολογία 124
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii α) της προαγωγής της απασχόλησης 
ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην αγορά εργασίας, ιδίως δε ατόμων με 
αναπηρίες.

Or. en

Τροπολογία 125
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Επένδυση στην εκπαίδευση, στις 
δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση μέσω:

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

Or. pl

Τροπολογία 126
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Επένδυση στην εκπαίδευση, στις 
δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση μέσω:

β) Επένδυση στην εκπαίδευση, στις 
δεξιότητες, στην κατάρτιση και στη διά 
βίου μάθηση μέσω:

Or. en

Τροπολογία 127
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 128
Nuno Teixeira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) της βελτίωσης της ποιότητας, της 
αποτελεσματικότητας και του ανοικτού 
χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
και της προσαρμογής της στις 
πραγματικές ανάγκες στην αγορά 
εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση των 
επιπέδων συμμετοχής και ολοκλήρωσης, 
καθώς και της απασχολησιμότητας και 
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της κινητικότητας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη·

Or. pt

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) της βελτίωσης της ποιότητας, της 
αποτελεσματικότητας και του ανοικτού 
χαρακτήρα της τριτοβάθμιας και 
ισοδύναμης με αυτήν εκπαίδευσης, με 
σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
συμμετοχής και ολοκλήρωσης, και της 
αύξησης της χρήσης σύγχρονων 
εκπαιδευτικών συστημάτων στις 
βαθμίδες αυτές·

Or. pl

Τροπολογία 130
Nuno Teixeira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) της βελτίωσης της πρόσβασης στη διά 
βίου μάθηση, της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού 
δυναμικού και της ενίσχυσης της

iii) της βελτίωσης της πρόσβασης στη διά 
βίου μάθηση, της αναβάθμισης των 
προσόντων και επαγγελματικών
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και 
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συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας·

της ευθυγράμμισης της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με την αγορά εργασίας· 

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο για την αναβάθμιση των προσόντων και ικανοτήτων και, ως εκ τούτου, τη 
δημιουργία ισχυρότερης και αμεσότερης σύνδεσης μεταξύ της γνώσης και της αγοράς εργασίας 
πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια.

Τροπολογία 131
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) της βελτίωσης της πρόσβασης στη διά 
βίου μάθηση, της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού 
δυναμικού και της ενίσχυσης της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας·

iii) της βελτίωσης της πρόσβασης στη διά 
βίου μάθηση, της αναβάθμισης και του 
αναπροσανατολισμού των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων των ατόμων και της ενίσχυσης 
της άτυπης και της ανεπίσημης μάθησης 
αυτών, καθώς και της ενίσχυσης της 
συνάφειας των συστημάτων κατάρτισης με 
την αγορά εργασίας· της προαγωγής της 
μετάβασης μεταξύ εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 132
Tamás Deutsch

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) της βελτίωσης της πρόσβασης στη διά 
βίου μάθηση, της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού 

iii) της βελτίωσης της πρόσβασης στη διά 
βίου μάθηση και σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 
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δυναμικού και της ενίσχυσης της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας·

πολιτιστικές υπηρεσίες, της αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 
εργατικού δυναμικού και της ενίσχυσης 
της συνάφειας των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 133
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) της βελτίωσης της πρόσβασης στη διά 
βίου μάθηση, της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού 
δυναμικού και της ενίσχυσης της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας·

iii) της βελτίωσης της πρόσβασης στη διά 
βίου μάθηση, της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού 
δυναμικού και της ενίσχυσης της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής και επιχειρηματικής
κατάρτισης με την αγορά εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 134
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) της στήριξης για την προσέλκυση 
νέων ασκούμενων στο σύστημα διττής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και της 
μεγαλύτερης ολοκλήρωσης και ενίσχυσης 
του εν λόγω συστήματος και των 
σχετικών επαγγελματικών προσόντων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα σύστημα διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο, αν και ιδιαίτερα επιτυχημένο, είναι 
γνωστό μόνο σε λίγα κράτη μέλη, πρέπει να αναφέρεται ρητά και, ως εκ τούτου, να 
αναβαθμιστεί, σε αντίθεση με τη γενική τάση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 135
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) της καλύτερης και πιο δίκαιης 
πρόσβασης των επαγγελματικών κλάδων 
και των επικρατειών στις συμβάσεις, 
προκειμένου να προσεγγίζουν καλύτερα 
τις πραγματικές ανάγκες·

Or. fr

Τροπολογία 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii a) προαγωγή της ανεπίσημης 
εκπαίδευσης, προκειμένου να ενισχυθεί η 
κοινωνική συμμετοχή και η 
επαγγελματική κινητικότητα·

Or. lt

Τροπολογία 137
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας μέσω:

γ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας και των 
διακρίσεων μέσω:

Or. en

Τροπολογία 138
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) της ενεργού ένταξης: i) της ενεργού ένταξης όλων των 
ανθρώπων, και μέσω της ενθάρρυνσης 
της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και 
μέσω της καταπολέμησης της φτώχειας 
και του αποκλεισμού·

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΕ 2020», η ενεργός ένταξη δεν 
πρέπει να περιορίζεται στην αγορά εργασίας. Εκτός από την ένταξη όσων μπορούν να 
εργαστούν σε βιώσιμες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, είναι επίσης απαραίτητη η ένταξη 
όσων, για παράδειγμα, έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί.

Τροπολογία 139
Constanze Angela Krehl

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) της ενεργού ένταξης: i) της ενεργού ένταξης όλων των 
ανθρώπων, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή 
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στην αγορά εργασίας και 
καταπολεμώντας τη φτώχεια και τον 
αποκλεισμό·

Or. de

Τροπολογία 140
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) της ενεργού ένταξης: i) της ενεργού ένταξης:

- Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις ενεργού 
ένταξης για άτομα σε ηλικία εργασίας που 
στηρίζουν ολιστικές και ειδικές οδούς 
προς την κατεύθυνση της ένταξης, της 
ποιοτικής εργασίας και της κοινωνικής 
συμμετοχής (με μέτρα για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και επανενσωμάτωση), 
συμβάλλοντας στην εξασφάλιση του 
δέοντος ελαχίστου εισοδήματος, καθώς 
και στην πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες και περιεκτικές αγορές 
εργασίας.
- Ενσωμάτωση μιας προσέγγισης 
βασιζόμενης στον κύκλο ζωής 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή 
ολοκληρωμένης στήριξης για τη μείωση 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού των παιδιών και των 
ηλικιωμένων.

Or. en

Τροπολογία 141
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

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



PE491.059v01-00 70/173 AM\903909EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) της ενσωμάτωσης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι
Ρομ ή άλλες κατηγορίες μεταναστών και 
οι λιγότερο ευνοημένες κοινωνικές 
κατηγορίες·

Or. fr

Τροπολογία 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) της ενσωμάτωσης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των Ρομ και των 
πλέον μειονεκτουσών ομάδων, ιδιαίτερα 
των ατόμων με αναπηρία·

Or. es

Τροπολογία 143
Oldřich Vlasák

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) της ενσωμάτωσης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

Or. en
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Τροπολογία 144
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iv) της βελτίωσης της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής 
περίθαλψης, των προγραμμάτων 
σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της 
υγείας από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αθλητισμός παρέχει στους πολίτες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και συμμετοχής σε κοινωνικά 
δίκτυα και ως εκ τούτου συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική συνοχή. Ο αθλητισμός μπορεί 
επίσης να χρησιμεύσει ως μέσο για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, 
των εθνοτικών μειονοτήτων και άλλων ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας. Επιπροσθέτως, τα 
προγράμματα σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 
δαπανών στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 145
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iv) της βελτίωσης της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής 
περίθαλψης, της σωματικής άσκησης που 
προάγει την υγεία, του ερασιτεχνικού 
αθλητισμού και των κοινωνικών 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.
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Or. de

Τροπολογία 146
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) της προαγωγής της κοινωνικής 
οικονομίας και των κοινωνικών 
επιχειρήσεων·

v) της προαγωγής της κοινωνικής 
οικονομίας και των κοινωνικών υπηρεσιών 
γενικού συμφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων 
υπηρεσιών

Or. en

Τροπολογία 147
Giommaria Uggias

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) της προαγωγής της κοινωνικής 
οικονομίας και των κοινωνικών 
επιχειρήσεων·

v) της προαγωγής της κοινωνικής 
οικονομίας και των κοινωνικών 
επιχειρήσεων καθώς και των 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων·

Or. it

Τροπολογία 148
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

vi) των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
που καθοδηγούνται από τις κοινότητες·

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

Or. es

Τροπολογία 149
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
που καθοδηγούνται από τις κοινότητες·

vi) των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
και των εδαφικών πρωτοβουλιών που 
καθοδηγούνται από τις τοπικές αρχές και
τις κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 150
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi α) μέτρων με στόχο τη διακοπή του 
κύκλου της φτώχειας, όπως οικογενειακή 
υποστήριξη, πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας και προαγωγή της 
συμμετοχής των παιδιών στην κοινωνία·

Or. en
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Τροπολογία 151
Tamás Deutsch

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi α) του αθλητισμού ως σωματικής 
άσκησης που συμβάλλει σε έναν υγιεινό 
τρόπο ζωής·

Or. en

Τροπολογία 152
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και 
της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης 
μέσω:

δ) Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και 
της αποτελεσματικής και συμμετοχικής
δημόσιας διοίκησης και της προώθησης 
της ανάπτυξης ικανοτήτων για τους 
κοινωνικούς εταίρους, τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, 
ειδικότερα εκείνους τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...], μέσω:

Or. en

Τροπολογία 153
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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

i) της επένδυσης στη θεσμική ικανότητα 
και στην αποτελεσματικότητα της 
δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων 
υπηρεσιών με στόχο τις μεταρρυθμίσεις, 
την καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και τη 
χρηστή διακυβέρνηση·

i) της επένδυσης στη θεσμική ικανότητα 
και στην αποτελεσματικότητα της 
δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων 
υπηρεσιών με στόχο τις μεταρρυθμίσεις, 
την καλύτερη κανονιστική ρύθμιση, τη 
χρηστή διακυβέρνηση και τη συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 154
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) της επένδυσης στη θεσμική ικανότητα 
και στην αποτελεσματικότητα της 
δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων 
υπηρεσιών με στόχο τις μεταρρυθμίσεις, 
την καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και τη 
χρηστή διακυβέρνηση·

i) της επένδυσης στη θεσμική ικανότητα 
και στην αποτελεσματικότητα της 
δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων 
υπηρεσιών και σε τοπικό και σε 
περιφερειακό επίπεδο με στόχο τις 
μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη κανονιστική 
ρύθμιση και τη βελτίωση της ικανότητάς 
τους για χρηστή διακυβέρνηση·

Η εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα 
εφαρμόζεται μόνο στην επικράτεια των 
κρατών μελών που περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον μία περιφέρεια NUTS 
επιπέδου 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 82 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. […] ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα 
για ενίσχυση από το Ταμείο Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 155
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα 
εφαρμόζεται μόνο στην επικράτεια των 
κρατών μελών που περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον μία περιφέρεια NUTS 
επιπέδου 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 82 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. […] ή σε κράτη-μέλη επιλέξιμα 
για ενίσχυση από το Ταμείο Συνοχής

Η εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα 
εφαρμόζεται μόνο στην επικράτεια των 
κρατών μελών που περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον μία περιφέρεια NUTS 
επιπέδου 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 82 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. […] ή σε κράτη-μέλη επιλέξιμα 
για ενίσχυση από το Ταμείο Συνοχής και 
σε εκείνα τα οποία, ως συνέπεια της 
κρίσης, έχουν υψηλότερο δείκτη ανεργίας 
από τον μέσο όρο της Ένωσης.

Or. es

Τροπολογία 156
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i a) της επένδυσης στη θεσμική 
ικανότητα σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο με στόχο τις μεταρρυθμίσεις για 
τη βελτίωση της ικανότητάς τους για 
χρηστή διακυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία 157
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) της ανάπτυξης ικανοτήτων για φορείς, 
ειδικότερα κοινωνικούς εταίρους και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων κοινωνικο-
πολιτιστικών και περιβαλλοντικών 
οργανώσεων, στην υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
παρέχουν απασχόληση, εκπαίδευση,
κοινωνικές και κοινωνικο-πολιτιστικές
πολιτικές·καθώς και για τομεακά και 
εδαφικά σύμφωνα για κινητοποίηση υπέρ 
των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 158
Ramona Nicole Mănescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 159
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 160
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) της ανάπτυξης ικανοτήτων για φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, που παρέχουν απασχόληση, 
επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση και 
κοινωνικές πολιτικές·καθώς και για 
τομεακά και εδαφικά σύμφωνα για 
κινητοποίηση υπέρ των μεταρρυθμίσεων 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο.

Or. lt

Τροπολογία 161
Tamás Deutsch

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

που παρέχουν απασχόληση, εκπαίδευση, 
υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές 
πολιτικές·καθώς και για τομεακά και 
εδαφικά σύμφωνα για κινητοποίηση υπέρ 
των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 162
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii a) της επένδυσης στην αρχή της 
εταιρικής σχέσης και στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων για τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...], προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ανάμειξη και συμμετοχή 
των εν λόγω εταίρων στην εκπόνηση, 
εκτέλεση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των προγραμμάτων και των 
παρεμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 163
Luνs Paulo Alves

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) της ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω 
εδαφικών συμφώνων και τοπικών 
πρωτοβουλιών, για την προώθηση της 
εδαφικής διάστασης του ΕΚΤ.
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Or. pt

Τροπολογία 164
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της υποστήριξης της μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ανθεκτική σε κλιματικές αλλαγές, 
ενεργειακά αποτελεσματική και 
περιβαλλοντικά βιώσιμη, μέσω 
μεταρρύθμισης των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσαρμογής 
των δεξιοτήτων και επαγγελματικών 
προσόντων, αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
του εργατικού δυναμικού και δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και την 
ενέργεια

α) για τις περιφέρειες που δεν 
υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής, 
μέσω της υποστήριξης της μετάβασης σε 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, ανθεκτική σε κλιματικές 
αλλαγές, ενεργειακά αποτελεσματική και 
περιβαλλοντικά βιώσιμη, μέσω 
μεταρρύθμισης των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσαρμογής 
των δεξιοτήτων και επαγγελματικών 
προσόντων, αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
του εργατικού δυναμικού και δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και την 
ενέργεια·

Or. de

Τροπολογία 165
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της υποστήριξης της μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ανθεκτική σε κλιματικές αλλαγές, 
ενεργειακά αποτελεσματική και 
περιβαλλοντικά βιώσιμη, μέσω 
μεταρρύθμισης των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσαρμογής 
των δεξιοτήτων και επαγγελματικών 

α) της υποστήριξης της μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ανθεκτική σε κλιματικές αλλαγές, 
ενεργειακά αποτελεσματική και 
αποτελεσματική από άποψη πόρων και 
περιβαλλοντικά βιώσιμη, μέσω 
μεταρρύθμισης των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσαρμογής 



AM\903909EL.doc 81/173 PE491.059v01-00

EL

προσόντων, αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
του εργατικού δυναμικού και δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και την 
ενέργεια

των δεξιοτήτων και επαγγελματικών 
προσόντων, αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
του εργατικού δυναμικού και δημιουργίας 
νέων πράσινων θέσεων εργασίας σε τομείς 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και την 
ενέργεια

Or. en

Τροπολογία 166
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της υποστήριξης της μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ανθεκτική σε κλιματικές αλλαγές, 
ενεργειακά αποτελεσματική και 
περιβαλλοντικά βιώσιμη, μέσω 
μεταρρύθμισης των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσαρμογής 
των δεξιοτήτων και επαγγελματικών 
προσόντων, αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
του εργατικού δυναμικού και δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και την 
ενέργεια

α) της υποστήριξης της μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών, ανθεκτική 
σε κλιματικές αλλαγές, ενεργειακά 
αποτελεσματική και περιβαλλοντικά 
βιώσιμη, μέσω μεταρρύθμισης των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
προσαρμογής των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικών προσόντων, αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 
και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε 
τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον 
και την ενέργεια

Or. en

Τροπολογία 167
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) της ενίσχυσης της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

γ) της ενίσχυσης της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
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καινοτομίας, μέσω της ανάπτυξης 
μεταπτυχιακών σπουδών, της κατάρτισης 
των ερευνητών, δραστηριοτήτων 
δικτύωσης και δημιουργίας εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων·

καινοτομίας συμπεριλαμβανομένων 
καινοτόμων δικτύων στον κοινωνικο-
πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, μέσω
της ανάπτυξης μεταπτυχιακών σπουδών, 
της κατάρτισης των ερευνητών, 
δραστηριοτήτων δικτύωσης και 
δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων 
και επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 168
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας 
των πολύ μικρών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, μέσω προαγωγής της 
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων 
και των εργαζομένων, αύξησης των
επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και 
ενίσχυσης της αγοράς εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με 
αναπηρίες, ενίσχυσης των προγραμμάτων 
κατάρτισης και μάθησης των ΜΜΕ, 
ειδικότερα για τους νέους, προαγωγής 
των μικρομεσαίων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων, συστημάτων και δομών 
που παρέχουν λύσεις σε κοινωνικά 
ζητήματα.

Or. en

Τροπολογία 169
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) της βελτίωσης της συμβολής των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την 
επίτευξη βιώσιμης από κοινωνική και 
περιβαλλοντική άποψη ανάπτυξης, μέσω 
προαγωγής της προσαρμοστικότητας των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων και 
αυξημένων επενδύσεων σε νέες δεξιότητες 
και ικανότητες.

Or. en

Τροπολογία 170
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας 
και της βιώσιμης ανάπτυξης των πολύ 
μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
μέσω προαγωγής της προσαρμοστικότητας 
των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και 
των διευθυντικών στελεχών και μέσω
αυξημένων επενδύσεων σε ανθρώπινο 
δυναμικό, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας 
των νέων·

Or. en

Τροπολογία 171
Hermann Winkler

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

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

δ) της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω 
προαγωγής της προσαρμοστικότητας των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων και 
αυξημένων επενδύσεων σε ανθρώπινο 
δυναμικό, συμπεριλαμβανομένης της 
στήριξης προς εκπαιδευτικά ιδρύματα 
που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση 
στο πλαίσιο του διττού συστήματος.

Or. de

Τροπολογία 172
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 173
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω 
προαγωγής της προσαρμοστικότητας των 
επιχειρήσεων ώστε να αντεπεξέλθουν σε 
νέες κοινωνικές πραγματικότητες και 
προαγωγής της προσαρμοστικότητας των 
εργαζομένων στις νέες επιχειρηματικές 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την 
επαγγελματική επιτυχία, πέραν των 
αυξημένων επενδύσεων σε ανθρώπινο 
δυναμικό.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων πρέπει να συμβαδίζει με τις νέες κοινωνικές 
πραγματικότητες και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν λόγω της αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στους 
τομείς της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος και της ενέργειας..

Τροπολογία 174
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
στρατηγική και οι ενέργειες που 
καθορίζονται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι συνεπείς και 
εστιάζονται στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και 
στις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου 
που διατυπώθηκαν βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη των κύριων 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για την απασχόληση, την εκπαίδευση και 
τη μείωση της φτώχειας.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
στρατηγική και οι ενέργειες που 
καθορίζονται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι συνεπείς και 
εστιάζονται στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που δημιουργεί η μετάβαση 
προς μια βιώσιμη από περιβαλλοντική και
κοινωνική άποψη ανάπτυξη, ώστε να 
συμβάλουν κατ’ ελάχιστον στην επίτευξη 
των κύριων στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για την απασχόληση, την 
εκπαίδευση και τη μείωση της φτώχειας.

Or. en
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Τροπολογία 175
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
στρατηγική και οι ενέργειες που 
καθορίζονται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι συνεπείς και 
εστιάζονται στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και 
στις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου 
που διατυπώθηκαν βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη των κύριων 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για την απασχόληση, την εκπαίδευση και 
τη μείωση της φτώχειας.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
στρατηγική και οι ενέργειες που 
καθορίζονται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι συνεπείς και 
εστιάζονται στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται με τη
συνδρομή των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων και στις σχετικές 
συστάσεις του Συμβουλίου που 
διατυπώθηκαν βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη των κύριων 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για την απασχόληση, την εκπαίδευση και 
τη μείωση της φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
στρατηγική και οι ενέργειες που 
καθορίζονται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι συνεπείς και 
εστιάζονται στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και 
στις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου 
που διατυπώθηκαν βάσει του άρθρου 148 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
στρατηγική και οι ενέργειες που 
καθορίζονται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι συνεπείς και 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και 
στις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου 
που διατυπώθηκαν βάσει του άρθρου 148 
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παράγραφος 4 της Συνθήκης, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη των κύριων 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για την απασχόληση, την εκπαίδευση και 
τη μείωση της φτώχειας.

παράγραφος 4 της Συνθήκης, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη των κύριων 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για με την απασχόληση, την εκπαίδευση 
και τη μείωση της φτώχειας.

Or. es

Τροπολογία 177
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τουλάχιστον 20% των συνολικών 
πόρων του EΚΤ σε κάθε κράτος μέλος 
διατίθενται για τον θεματικό στόχο 
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας» που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 9 
του κανονισμού (EΕ) αριθ. […].

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. την τροπολογία και την αιτιολόγηση για την αιτιολογική σκέψη 7.

Τροπολογία 178
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τουλάχιστον 20% των συνολικών 
πόρων του EΚΤ σε κάθε κράτος μέλος 
διατίθενται για τον θεματικό στόχο 
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας» που 

2. Τουλάχιστον 20% των συνολικών 
πόρων του EΚΤ σε κάθε κράτος μέλος 
διατίθενται για τον θεματικό στόχο 
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας» που 
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αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […].

αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […]. Η επενδυτική 
προτεραιότητα «Ενεργός ένταξη» θα 
συμπεριληφθεί σε όλα τα επιχειρησιακά 
προγράμματα. Πριν από την κατάρτιση 
των συμβάσεων εταιρικής σχέσης και 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων, η 
Επιτροπή θα παράσχει κατευθυντήριες 
γραμμές για τα αποτελέσματα που θα 
πρέπει να επιτύχει το ΕΚΤ όσον αφορά 
τον στόχο μείωσης της φτώχειας μέσω 
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Or. en

Τροπολογία 179
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τουλάχιστον 20% των συνολικών 
πόρων του EΚΤ σε κάθε κράτος μέλος 
διατίθενται για τον θεματικό στόχο 
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας» που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […].

2. Τουλάχιστον 20% των συνολικών 
πόρων του EΚΤ σε κάθε κράτος μέλος 
διατίθενται για τον θεματικό στόχο για 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης,
καταπολέμηση της φτώχειας και των 
διακρίσεων που αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 9 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…].

Or. en

Τροπολογία 180
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

3. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τη 
θεματική συγκέντρωση σύμφωνα με τις 
ακόλουθες διαδικασίες:

διαγράφεται

α) Για τις περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τα κράτη μέλη 
συγκεντρώνουν το 80 % του κονδυλίου 
ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού προγράμματος 
σε έως τέσσερις από τις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1.
β) Για τις περιφέρειες μετάβασης, τα 
κράτη μέλη συγκεντρώνουν το 70 % του
κονδυλίου ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος σε έως τέσσερις από τις 
επενδυτικές προτεραιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.
γ) Για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τα κράτη μέλη 
συγκεντρώνουν το 60 % του κονδυλίου 
ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού προγράμματος 
σε έως τέσσερις από τις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 181
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τη θεματική 
συγκέντρωση σύμφωνα με τις ακόλουθες 
διαδικασίες:

3. Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές των κρατών μελών επιδιώκουν τη 
θεματική συγκέντρωση σύμφωνα με τις 
ακόλουθες διαδικασίες:

Or. en
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Τροπολογία 182
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τη θεματική 
συγκέντρωση σύμφωνα με τις ακόλουθες 
διαδικασίες:

3. Τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές 
αρχές επιδιώκουν τη θεματική 
συγκέντρωση σύμφωνα με τις ακόλουθες 
διαδικασίες:

Or. it

Τροπολογία 183
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Για τις περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τα κράτη μέλη 
συγκεντρώνουν το 80 % του κονδυλίου 

α) Για τις περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τα κράτη μέλη 
συγκεντρώνουν το 70 % του κονδυλίου 



AM\903909EL.doc 91/173 PE491.059v01-00

EL

ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού προγράμματος 
σε έως τέσσερις από τις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1.

ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού προγράμματος 
σε έως τέσσερις από τις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1.

Or. es

Τροπολογία 185
Vladimír Maňka, Monika Smolková

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sk

Τροπολογία 186
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 187
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) Για τις περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τα κράτη μέλη 
συγκεντρώνουν το 80 % του κονδυλίου 
ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού προγράμματος 
στις επενδυτικές προτεραιότητες που 
επιλέγονται σε διαβούλευση με τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 188
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) Για τις περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τα κράτη μέλη 
συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 80 % του 
συνολικού ποσού των πόρων του ΕΚΤ σε 
εθνικό επίπεδο στους θεματικούς στόχους
που προβλέπονται στο σημείο 8,9 και 10 
του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...]/2012[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. en

Τροπολογία 189
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 190
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 191
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 192
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) Για τις περιφέρειες μετάβασης, τα κράτη 
μέλη συγκεντρώνουν το 70 % του 
κονδυλίου ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος στις επενδυτικές 
προτεραιότητες που επιλέγονται σε 
διαβούλευση με τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 193
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) Για τις περιφέρειες μετάβασης, τα κράτη 
μέλη συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 70 % 
του συνολικού ποσού των πόρων του ΕΚΤ 
σε εθνικό επίπεδο στους θεματικούς 
στόχους που προβλέπονται στο σημείο 8,9 
και 10 του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [...]/2012[κανονισμός κοινών 
διατάξεων].

Or. en

Τροπολογία 194
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 195
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 196
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τα κράτη μέλη 
συγκεντρώνουν το 60 % του κονδυλίου 

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

ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού προγράμματος 
σε έως τέσσερις από τις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1, και σε χώρες που 
λαμβάνουν στήριξη από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) 
τουλάχιστον το 50 % από τους 
θεματικούς στόχους β) επένδυση στην 
εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά 
βίου μάθηση και δ) ανάπτυξη 
διοικητικών ικανοτήτων.

Or. de

Τροπολογία 197
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) Για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τα κράτη μέλη 
συγκεντρώνουν το 50 % του κονδυλίου 
ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού προγράμματος
σε έως τέσσερις από τις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1.

Or. es

Τροπολογία 198
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τα κράτη μέλη 
συγκεντρώνουν το 60 % του κονδυλίου 
ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού προγράμματος 

γ) Για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, και για τις περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007- 2013 ήταν λιγότερο από το 
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σε έως τέσσερις από τις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1.

75% του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25, οι οποίες όμως είναι πλέον επιλέξιμες 
βάσει της κατηγορίας μετάβασης ή των 
περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών,
τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν το 60 % 
του κονδυλίου κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος σε έως πέντε από τις 
επενδυτικές προτεραιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 199
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) Για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τα κράτη μέλη 
συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 60 % του 
συνολικού ποσού των πόρων του ΕΚΤ σε 
εθνικό επίπεδο στους θεματικούς στόχους
που προβλέπονται στο σημείο 8,9 και 10 
του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...]/2012[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. en

Τροπολογία 200
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τα κράτη μέλη 
συγκεντρώνουν το 60 % του κονδυλίου 
ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού προγράμματος

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

στις επενδυτικές προτεραιότητες που 
επιλέγονται σε διαβούλευση με τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 201
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζεται επίσης στις εν λόγω 
περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν 
λιγότερο από το 75% του μέσου όρου του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την περίοδο 
αναφοράς, οι οποίες όμως είναι 
επιλέξιμες βάσει της κατηγορίας 
μετάβασης ή των πιο αναπτυγμένων 
περιφερειών, όπως ορίζεται στα στοιχεία 
β) και γ) του άρθρου 82 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων] την 
περίοδο 2014-2020.

Or. en

Τροπολογία 202
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 3 
στοιχεία a) και β), στις εν λόγω 
περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν 
λιγότερο από το 75% του μέσου όρου του 
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ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την περίοδο 
αναφοράς, οι οποίες όμως είναι 
επιλέξιμες βάσει της κατηγορίας 
μετάβασης ή των πιο αναπτυγμένων 
περιφερειών, όπως ορίζεται στο άρθρο 82 
παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων] την 
περίοδο 2014-2020, τα κράτη μέλη 
συγκεντρώνουν το 60% του κονδυλίου 
ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού προγράμματος 
σε έως τέσσερις από τις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ a) Ο αριθμός των προτεραιοτήτων 
μπορεί να αυξηθεί σε έξι όταν αυτό 
δικαιολογείται από ειδικούς λόγους όπως 
η καλύτερη κάλυψη των ιδιαίτερων 
αναγκών και προτεραιοτήτων κάθε 
περιφέρειας.

Or. es

Τροπολογία 204
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ a) Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία α), 
β) και γ), στις εν λόγω περιφέρειες των 
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οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75% του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων] την περίοδο 2014-2020, έως 
60% του συνόλου των πόρων του ΕΚΤ 
κάθε επιχειρησιακού προγράμματος 
μπορεί να διατεθεί σε έως έξι από τις 
επενδυτικές προτεραιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Or. pl

Τροπολογία 205
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
που προβλέπονται στο στοιχείο α) και β), 
για τις περιφέρειες των πρωτευουσών
των κρατών μελών οι οποίες είναι 
επιλέξιμες βάσει του άρθρου 82 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[ ]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τα παραπάνω 
ποσοστά μειώνονται κατά 10 ποσοστιαίες 
μονάδες.

Or. en

Τροπολογία 206
Tomasz Piotr Poręba
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) Ο αριθμός των τεσσάρων 
επενδυτικών προτεραιοτήτων που 
αναφέρεται στο στοιχείο α), β) και γ), 
μπορεί να αυξηθεί σε έως έξι από τις 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1.

Or. pl

Τροπολογία 207
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
που προβλέπονται στο στοιχείο α) και β), 
για τις περιφέρειες των πρωτευουσών
των κρατών μελών οι οποίες είναι 
επιλέξιμες βάσει του άρθρου 82 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[ ]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τα παραπάνω 
ποσοστά μειώνονται κατά 10 ποσοστιαίες 
μονάδες.

Or. en

Τροπολογία 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Οι κοινοί δείκτες, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού και 
οι ειδικοί δείκτες προγράμματος 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
24 παράγραφος 3 και το άρθρο 87 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]. Όλοι οι 
δείκτες εκφράζονται σε απόλυτους 
αριθμούς.

Οι κοινοί δείκτες, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού και 
οι ειδικοί δείκτες προγράμματος
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
24 παράγραφος 3 και το άρθρο 87 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]. Όλοι οι 
δείκτες εκφράζονται σε απόλυτους 
αριθμούς και όλα τα στοιχεία πρέπει να 
είναι κατανεμημένα κατά φύλο.

Or. en

Τροπολογία 209
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινοί δείκτες, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού και 
οι ειδικοί δείκτες προγράμματος 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
24 παράγραφος 3 και το άρθρο 87 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]. Όλοι οι 
δείκτες εκφράζονται σε απόλυτους 
αριθμούς.

Εν είδει καθοδήγησης, περιλαμβάνεται 
μια σειρά από κοινούς δείκτες στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού και 
οι ειδικοί δείκτες προγράμματος 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
24 παράγραφος 3 και το άρθρο 87 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]. Όλοι οι 
δείκτες εκφράζονται σε απόλυτους 
αριθμούς.

Or. es

Τροπολογία 210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Οι κοινοί δείκτες και οι ειδικοί δείκτες 
εκροών ενός προγράμματος συνδέονται με 
μερικώς ή πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις. 
Όπου ενδείκνυται, λόγω της φύσης των 
υποστηριζόμενων πράξεων, ορίζονται 
σωρευτικές ποσοτικοποιημένες τιμές-
στόχοι για το 2022. Οι δείκτες βάσης 
ορίζονται σε μηδέν.

Οι κοινοί δείκτες και οι ειδικοί αυστηροί 
και ήπιοι δείκτες εκροών ενός 
προγράμματος συνδέονται με μερικώς ή 
πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις. Όπου 
ενδείκνυται, λόγω της φύσης των 
υποστηριζόμενων πράξεων, ορίζονται 
σωρευτικές ποσοτικοποιημένες τιμές-
στόχοι για το 2022. Οι δείκτες βάσης 
ορίζονται σε μηδέν.

Or. en

Τροπολογία 211
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, 
ιδιαίτερα μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
στην εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], 
δύναται να λάβει τη μορφή συνολικών 
επιχορηγήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
113 παράγραφος 7 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. […]. Στην περίπτωση αυτή το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα προσδιορίζει το 
μέρος του προγράμματος που αφορά η 
συνολική επιχορήγηση, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού 
οικονομικού κονδυλίου που διατίθεται για 
τον σκοπό αυτό από κάθε άξονα 
προτεραιότητας.

1. Η συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, των κοινωνικών 
εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων 
φορέων, ιδιαίτερα μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, στον σχεδιασμό, στην 
εφαρμογή και στην αξιολόγηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. […], δύναται να λάβει τη μορφή 
συνολικών επιχορηγήσεων όπως ορίζεται 
στο άρθρο 113 παράγραφος 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […] και τεχνικής 
υποστήριξης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρα 108 και 109 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]. Τα κράτη μέλη 
καθιστούν προσβάσιμα προγράμματα 
συνολικών επιχορηγήσεων για μικρές 
ΜΚΟ σε όλα τα επιχειρησιακά 
προγράμματα του ΕΚΤ. Στην περίπτωση 
αυτή το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
προσδιορίζει το μέρος του προγράμματος 
που αφορά η συνολική επιχορήγηση, 
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συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού 
οικονομικού κονδυλίου που διατίθεται για 
τον σκοπό αυτό από κάθε άξονα 
προτεραιότητας. Οι πόροι τεχνικής 
υποστήριξης διατίθενται σε όλα τα 
επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ με 
ιδιαίτερη στήριξη για τις υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης που διευθύνονται 
από ΜΚΟ και μικρές τοπικές και 
περιφερειακές αρχές σε επίπεδο ΕΕ και 
σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, 
ιδιαίτερα μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
στην εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], 
δύναται να λάβει τη μορφή συνολικών 
επιχορηγήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
113 παράγραφος 7 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. […]. Στην περίπτωση αυτή το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα προσδιορίζει το
μέρος του προγράμματος που αφορά η 
συνολική επιχορήγηση, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού 
οικονομικού κονδυλίου για τον σκοπό 
αυτό από κάθε άξονα προτεραιότητας.

1. 1. Η συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων 
φορέων, ιδιαίτερα μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, λαμβανομένων υπόψη 
εκείνων που δραστηριοποιούνται σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην 
εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, καθώς και των εταίρων
αυτού του είδους, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 στοιχεία α), β) και γ) του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […], λαμβάνει τη 
μορφή συνολικών επιχορηγήσεων όπως 
ορίζεται στο άρθρο 113 παράγραφος 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […]. Στην 
περίπτωση αυτή το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα προσδιορίζει ένα μέρος του 
προγράμματος που αφορά η συνολική 
επιχορήγηση, συμπεριλαμβανομένου ενός 
ενδεικτικού οικονομικού κονδυλίου που 
διατίθεται για τον σκοπό αυτό από κάθε 
άξονα προτεραιότητας.

Or. en
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Τροπολογία 213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, 
ιδιαίτερα μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
στην εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], 
δύναται να λάβει τη μορφή συνολικών 
επιχορηγήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
112 παράγραφος 7 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. […]. Στην περίπτωση αυτή το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα προσδιορίζει το 
μέρος του προγράμματος που αφορά η 
συνολική επιχορήγηση, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού 
οικονομικού κονδυλίου για τον σκοπό 
αυτό από κάθε άξονα προτεραιότητας.

1. Η συμμετοχή των περιφερειακών, 
τοπικών και κοινωνικών εταίρων και 
άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, ιδιαίτερα 
μη κυβερνητικών οργανώσεων, στην 
εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], 
δύναται να λάβει τη μορφή συνολικών 
επιχορηγήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
112 παράγραφος 7 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. […]. Στην περίπτωση αυτή το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα προσδιορίζει το 
μέρος του προγράμματος που αφορά η 
συνολική επιχορήγηση, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού 
οικονομικού κονδυλίου για τον σκοπό 
αυτό από κάθε άξονα προτεραιότητας.

Or. es

Τροπολογία 214
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, 
ιδιαίτερα μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
στην εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], 
δύναται να λάβει τη μορφή συνολικών 
επιχορηγήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 

1. Η συμμετοχή των σχετικών δημοσίων 
αρχών, των κοινωνικών εταίρων και 
άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, ιδιαίτερα 
μη κυβερνητικών οργανώσεων, στην 
εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], 
δύναται να λάβει τη μορφή συνολικών 
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113 παράγραφος 7 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. […]. Στην περίπτωση αυτή το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα προσδιορίζει το 
μέρος του προγράμματος που αφορά η 
συνολική επιχορήγηση, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού 
οικονομικού κονδυλίου για τον σκοπό 
αυτό από κάθε άξονα προτεραιότητας.

επιχορηγήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
113 παράγραφος 7 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. […]. Στην περίπτωση αυτή το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα προσδιορίζει το 
μέρος του προγράμματος που αφορά η 
συνολική επιχορήγηση, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού 
οικονομικού κονδυλίου για τον σκοπό 
αυτό από κάθε άξονα προτεραιότητας.

Or. en

Τροπολογία 215
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, 
ιδιαίτερα μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
στην εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], 
δύναται να λάβει τη μορφή συνολικών 
επιχορηγήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
113 παράγραφος 7 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. […]. Στην περίπτωση αυτή το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα προσδιορίζει το 
μέρος του προγράμματος που αφορά η 
συνολική επιχορήγηση, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού 
οικονομικού κονδυλίου για τον σκοπό 
αυτό από κάθε άξονα προτεραιότητας.

1. Η συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, των κοινωνικών 
εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων 
φορέων, ιδιαίτερα μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, στην εφαρμογή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. […], δύναται να λάβει τη μορφή 
συνολικών επιχορηγήσεων όπως ορίζεται 
στο άρθρο 113 παράγραφος 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […]. Στην 
περίπτωση αυτή το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα προσδιορίζει το μέρος του 
προγράμματος που αφορά η συνολική 
επιχορήγηση, συμπεριλαμβανομένου ενός 
ενδεικτικού οικονομικού κονδυλίου για 
τον σκοπό αυτό από κάθε άξονα 
προτεραιότητας.

Or. en

Τροπολογία 216
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε 
ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ, οι 
διαχειριστικές αρχές ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. […] 
ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα για στήριξη 
από το Ταμείο Συνοχής, εξασφαλίζουν 
διάθεση κατάλληλου ποσού από τους 
πόρους του ΕΚΤ σε δραστηριότητες 
ανάπτυξης ικανοτήτων, με τη μορφή 
κατάρτισης, μέτρων δικτύωσης και 
ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, 
καθώς και σε δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται από κοινού από τους 
κοινωνικούς εταίρους.

2. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των περιφερειακών και 
τοπικών δημοσίων αρχών καθώς και των
κοινωνικών εταίρων σε ενέργειες που 
στηρίζονται από το ΕΚΤ, οι διαχειριστικές 
αρχές ενός επιχειρησιακού προγράμματος 
σε μια περιφέρεια, όπως ορίζεται στο
άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχείο α) του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […] ή σε κράτη 
μέλη επιλέξιμα για στήριξη από το Ταμείο 
Συνοχής, εξασφαλίζουν διάθεση 
κατάλληλου ποσού από τους πόρους του 
ΕΚΤ σε δραστηριότητες ανάπτυξης 
ικανοτήτων, με τη μορφή κατάρτισης, 
μέτρων δικτύωσης και ενίσχυσης της 
ικανότητας των δημοσίων αρχών να 
μεριμνούν για τον κοινοτικό σχεδιασμό 
και την ενίσχυση του κοινωνικού 
διαλόγου, καθώς και σε δραστηριότητες 
που αναλαμβάνονται από κοινού από τις 
δημόσιες αρχές και από τους κοινωνικούς 
εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 217
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε 
ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ, οι 
διαχειριστικές αρχές ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 

2. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε 
ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ, οι 
διαχειριστικές αρχές εξασφαλίζουν 
διάθεση κατάλληλου ποσού από τους 
πόρους του ΕΚΤ, τουλάχιστον 2% του 
συνόλου των πόρων του ΕΚΤ σε κάθε 
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[…] ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
στήριξη από το Ταμείο Συνοχής, 
εξασφαλίζουν διάθεση κατάλληλου ποσού 
από τους πόρους του ΕΚΤ σε 
δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, με 
τη μορφή κατάρτισης, μέτρων δικτύωσης 
και ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, 
καθώς και σε δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται από κοινού από τους 
κοινωνικούς εταίρους.

κράτος μέλος, σε δραστηριότητες 
ανάπτυξης ικανοτήτων, με τη μορφή 
κατάρτισης, μέτρων δικτύωσης και 
ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, 
καθώς και σε δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται από κοινού από τους 
κοινωνικούς εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 218
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε 
ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ, οι 
διαχειριστικές αρχές ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…] ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
στήριξη από το Ταμείο Συνοχής, 
εξασφαλίζουν διάθεση κατάλληλου ποσού 
από τους πόρους του ΕΚΤ σε 
δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, με 
τη μορφή κατάρτισης, μέτρων δικτύωσης 
και ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, 
καθώς και σε δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται από κοινού από τους 
κοινωνικούς εταίρους.

2. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε 
ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ, οι 
διαχειριστικές αρχές ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. […] ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
στήριξη από το Ταμείο Συνοχής, 
εξασφαλίζουν διάθεση κατάλληλου ποσού 
από τους πόρους του ΕΚΤ σε 
δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, με 
τη μορφή κατάρτισης, μέτρων δικτύωσης 
και ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, 
καθώς και σε δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται από κοινού από τους 
κοινωνικούς εταίρους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όλοι οι τύποι περιφερειών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ενθαρρύνουν τη δέουσα 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.
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Τροπολογία 219
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε 
ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ, οι 
διαχειριστικές αρχές ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. […] 
ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα για στήριξη 
από το Ταμείο Συνοχής, εξασφαλίζουν 
διάθεση κατάλληλου ποσού από τους 
πόρους του ΕΚΤ σε δραστηριότητες 
ανάπτυξης ικανοτήτων, με τη μορφή 
κατάρτισης, μέτρων δικτύωσης και 
ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, 
καθώς και σε δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται από κοινού από τους 
κοινωνικούς εταίρους.

2. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε 
ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ, οι 
διαχειριστικές αρχές ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. […] 
ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα για στήριξη 
από το Ταμείο Συνοχής, εξασφαλίζουν 
διάθεση κατάλληλου ποσού από τους 
πόρους του ΕΚΤ σε δραστηριότητες 
ανάπτυξης ικανοτήτων, με τη μορφή 
τεχνικής βοήθειας, κατάρτισης, μέτρων 
δικτύωσης και ενίσχυσης του κοινωνικού 
διαλόγου, καθώς και σε δραστηριότητες 
που αναλαμβάνονται από κοινού από τους 
κοινωνικούς εταίρους.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε τεχνική βοήθεια με σκοπό όχι μόνο την 
ενίσχυση των δυνατοτήτων τους, αλλά και τη στήριξη της συμμετοχής τους στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων σε 
όλα τα επίπεδα..

Τροπολογία 220
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς
συμμετοχής των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων σε ενέργειες που στηρίζονται 
από το ΕΚΤ και της πρόσβασής τους σε 
αυτές, ειδικότερα τους τομείς της 
κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των 
φύλων και των ίσων ευκαιριών, οι 
διαχειριστικές αρχές ένας επιχειρησιακού 
προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…], ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
στήριξη από το Ταμείο Συνοχής
εξασφαλίζουν τη διάθεση κατάλληλου 
ποσού από τους πόρους του ΕΚΤ για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων για τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.

3. Για την ενθάρρυνση της συμμετοχής 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε 
ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ και 
της πρόσβασής τους σε αυτές, ειδικότερα 
τους τομείς της κοινωνικής και κοινωνικο-
πολιτιστικής ένταξης, της ισότητας των 
φύλων και των ίσων ευκαιριών, οι 
διαχειριστικές αρχές εξασφαλίζουν τη 
διάθεση κατάλληλου ποσού από τους 
πόρους του ΕΚΤ, τουλάχιστον 2% του 
συνόλου των πόρων του ΕΚΤ σε κάθε 
κράτος μέλος, για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και τη δικτύωση των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων.

Or. en

Τροπολογία 221
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων σε ενέργειες που στηρίζονται 
από το ΕΚΤ και της πρόσβασής τους σε 
αυτές, ειδικότερα τους τομείς της 
κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των 
φύλων και των ίσων ευκαιριών, οι 
διαχειριστικές αρχές ένας επιχειρησιακού 
προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…], ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
στήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
εξασφαλίζουν τη διάθεση κατάλληλου 
ποσού από τους πόρους του ΕΚΤ για την 

3. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
πρόσβασης άλλων ενδιαφερόμενων 
φορέων, προπάντων των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων σε ενέργειες που στηρίζονται 
από το ΕΚΤ, ειδικότερα τους τομείς της 
ανεπίσημης εκπαίδευσης, της κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας των φύλων και των 
ίσων ευκαιριών, οι διαχειριστικές αρχές 
ένας επιχειρησιακού προγράμματος σε μια 
περιφέρεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 82 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. […], ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα 
για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
εξασφαλίζουν τη διάθεση κατάλληλου 
ποσού από τους πόρους του ΕΚΤ για την 
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ανάπτυξη ικανοτήτων για τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.

ανάπτυξη ικανοτήτων για τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, προπάντων τις 
μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Or. lt

Τροπολογία 222
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων σε ενέργειες που στηρίζονται 
από το ΕΚΤ και της πρόσβασής τους σε 
αυτές, ειδικότερα τους τομείς της 
κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των 
φύλων και των ίσων ευκαιριών, οι 
διαχειριστικές αρχές ένας επιχειρησιακού 
προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…], ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
στήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
εξασφαλίζουν τη διάθεση κατάλληλου 
ποσού από τους πόρους του ΕΚΤ για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων για τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.

3. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων σε ενέργειες που στηρίζονται 
από το ΕΚΤ και της πρόσβασής τους σε 
αυτές, ιδίως με μέτρα που αφορούν τον
αντίκτυπο, ειδικότερα τους τομείς της 
κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των 
φύλων και των ίσων ευκαιριών, οι 
διαχειριστικές αρχές ένας επιχειρησιακού 
προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…], ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
στήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
εξασφαλίζουν τη διάθεση κατάλληλου 
ποσού από τους πόρους του ΕΚΤ για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων για τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.

Or. fr

Τροπολογία 223
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων σε ενέργειες που στηρίζονται 
από το ΕΚΤ και της πρόσβασής τους σε 
αυτές, ειδικότερα τους τομείς της 
κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των 
φύλων και των ίσων ευκαιριών, οι 
διαχειριστικές αρχές ένας επιχειρησιακού 
προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…], ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
στήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
εξασφαλίζουν τη διάθεση κατάλληλου 
ποσού από τους πόρους του ΕΚΤ για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων για τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.

3. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων σε ενέργειες που στηρίζονται
από το ΕΚΤ και της πρόσβασής τους σε 
αυτές, ειδικότερα τους τομείς της 
κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των 
φύλων και των ίσων ευκαιριών, οι 
διαχειριστικές αρχές ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχείο α) και β) του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. […], ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
στήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
εξασφαλίζουν τη διάθεση κατάλληλου 
ποσού από τους πόρους του ΕΚΤ για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων για τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.

Or. en

Τροπολογία 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ομοίως, για να προωθηθεί η δέουσα 
συμμετοχή των μικρών τοπικών φορέων, 
ειδικά των πιο αραιοκατοικημένων και 
των αγροτικών περιοχών, ή των περιοχών 
που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
εδαφικά μειονεκτήματα, στην εκπόνηση, 
εκτέλεση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…], οι διαχειριστικές αρχές ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος 
εξασφαλίζουν το κατάλληλο τμήμα από 
τους πόρους του ΕΚΤ για τη βελτίωση 
των ικανοτήτων των μικρών τοπικών 
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φορέων.

Or. es

Τροπολογία 225
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pl

Τροπολογία 226
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
με την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου κατά τα στάδια της προετοιμασίας 
και της υλοποίησης των προγραμμάτων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […] και μέσω 
ειδικών στοχευμένων ενεργειών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο α) σημείο iv), ειδικότερα με 
στόχο την αύξηση της βιώσιμης 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
με την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου κατά τα στάδια της προετοιμασίας 
και της υλοποίησης των προγραμμάτων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […] και μέσω 
ειδικών στοχευμένων ενεργειών, 
ειδικότερα με στόχο την αύξηση της 
βιώσιμης συμμετοχής και της προόδου των 
γυναικών στην απασχόληση, της μείωσης 
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συμμετοχής και της προόδου των γυναικών 
στην απασχόληση, της μείωσης των 
διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο στην 
αγορά εργασίας, την καταπολέμηση των 
σχετικών με το φύλο στερεοτύπων στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και
την προαγωγή της συμφιλίωσης της 
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής για 
τους άνδρες και τις γυναίκες.

των διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο 
στην αγορά εργασίας, την καταπολέμηση 
των σχετικών με το φύλο στερεοτύπων 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, 
καθώς και την προαγωγή της συμφιλίωσης 
της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής 
για τους άνδρες και τις γυναίκες, 
καταπολεμώντας τη φτώχεια που πλήττει 
περισσότερο τις γυναίκες με την
προώθηση της ισότιμης κατανομής των
ευθυνών φροντίδας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
προαγωγή της ισότητας των φύλων και 
των ίσων ευκαιριών στα στάδια της
εκπόνησης, της υλοποίησης, της
παρακολούθησης και της αξιολόγησης
των επιχειρησιακών προγραμμάτων με 
τις μεθόδους της αξιολόγησης σχετικά με 
την ενσωμάτωση των θεμάτων φύλου 
στον προϋπολογισμό.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν περαιτέρω για 
την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και 
ανδρών στη διαχείριση και την 
υλοποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο και υποβάλλουν 
εκθέσεις προόδου στον τομέα αυτόν.

Or. en

Τροπολογία 227
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
με την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου κατά τα στάδια της προετοιμασίας 
και της υλοποίησης των προγραμμάτων, 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
με την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […],
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όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […] και μέσω 
ειδικών στοχευμένων ενεργειών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο α) σημείο iv), ειδικότερα με στόχο 
την αύξηση της βιώσιμης συμμετοχής και 
της προόδου των γυναικών στην 
απασχόληση, της μείωσης των διακρίσεων 
που βασίζονται στο φύλο στην αγορά 
εργασίας, την καταπολέμηση των σχετικών 
με το φύλο στερεοτύπων στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση, καθώς και την 
προαγωγή της συμφιλίωσης της 
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής για 
τους άνδρες και τις γυναίκες.

ενσωματώνοντας την προοπτική του 
φύλου σε ενέργειες στο πλαίσιο όλων των 
θεματικών προτεραιοτήτων και σε όλα τα 
στάδια του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης των προγραμμάτων. Τα 
κράτη μέλη διαθέτουν επίσης 
χρηματοδότηση υπέρ ειδικών 
στοχευμένων ενεργειών, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σημείο iv), ειδικότερα με στόχο την 
αύξηση της βιώσιμης συμμετοχής και της 
προόδου των γυναικών στην απασχόληση, 
την εξάλειψη των διακρίσεων που 
βασίζονται στο φύλο στην αγορά εργασίας, 
την καταπολέμηση των σχετικών με το 
φύλο στερεοτύπων στην εκπαίδευση και 
την κατάρτιση με την καταπολέμηση της 
φτώχειας που πλήττει περισσότερο τις
γυναίκες, την προαγωγή της ισότιμης 
κατανομής των ευθυνών φροντίδας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και 
την επίτευξη της συμφιλίωσης της 
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής για 
τις γυναίκες και τους άνδρες.

Or. en

Τροπολογία 228
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
με την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου κατά τα στάδια της προετοιμασίας 
και της υλοποίησης των προγραμμάτων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […] και μέσω 
ειδικών στοχευμένων ενεργειών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο α) σημείο iv), ειδικότερα με στόχο 
την αύξηση της βιώσιμης συμμετοχής και 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
με την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου κατά τα στάδια της προετοιμασίας 
και της υλοποίησης των προγραμμάτων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […] και μέσω 
ειδικών στοχευμένων ενεργειών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο α) σημείο iv), ειδικότερα με στόχο 
την αύξηση της βιώσιμης συμμετοχής και 
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της προόδου των γυναικών στην 
απασχόληση, της μείωσης των 
διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο 
στην αγορά εργασίας, την καταπολέμηση 
των σχετικών με το φύλο στερεοτύπων 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, 
καθώς και την προαγωγή της συμφιλίωσης 
της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής 
για τους άνδρες και τις γυναίκες.

της προόδου των γυναικών στην 
απασχόληση, την αύξηση της παρουσίας 
τους στην αγορά εργασίας, τον περιορισμό 
των διακρίσεων, την εξάλειψη των 
μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, τη διευκόλυνση της 
επιστροφής των γυναικών στην εργασία 
μετά από άδεια μητρότητας, την 
καταπολέμηση των σχετικών με το φύλο 
στερεοτύπων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, καθώς και την προαγωγή της 
συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της 
ιδιωτικής ζωής για τους άνδρες και τις 
γυναίκες.

Or. pl

Τροπολογία 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα των ευκαιριών για όλους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, 
ενσωματώνοντας εν προκειμένω την αρχή 
της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. […], και μέσω ειδικών 
στοχευμένων ενεργειών στο πλαίσιο των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 και ειδικότερα στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο 
iii). Οι εν λόγω ενέργειες θα έχουν ως 
στόχο άτομα που εκτίθενται σε κίνδυνο 
δυσμενούς διάκρισης και άτομα με 
αναπηρία, με σκοπό την αύξηση της 
συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, τη 
βελτίωση της κοινωνικής τους ένταξης, τη 
μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά το 
μορφωτικό τους επίπεδο και την 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα των ευκαιριών για όλους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, 
ενσωματώνοντας εν προκειμένω την αρχή 
της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. […], και μέσω ειδικών 
στοχευμένων ενεργειών στο πλαίσιο όλων
των σχετικών επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 
3, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη όσους 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις. Οι 
εν λόγω ενέργειες θα έχουν ως στόχο 
άτομα που εκτίθενται σε κίνδυνο 
δυσμενούς διάκρισης και άτομα με 
αναπηρία, με σκοπό την αύξηση της 
συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, 
ιδίως βελτιώνοντας τη δυνατότητα 
πρόσβασης των ενδιαφερομένων στην 
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κατάσταση της υγείας τους, καθώς και τη 
διευκόλυνση της μετάβασης από υπηρεσίες 
φροντίδας παρεχόμενες από ιδρύματα σε 
υπηρεσίες φροντίδας που βασίζονται στην 
κοινότητα.

αγορά εργασίας, τη βελτίωση της 
κοινωνικής τους ένταξης, τη μείωση των 
ανισοτήτων όσον αφορά το μορφωτικό 
τους επίπεδο και την κατάσταση της υγείας 
τους, καθώς και τη διευκόλυνση της 
μετάβασης από υπηρεσίες φροντίδας 
παρεχόμενες από ιδρύματα σε υπηρεσίες 
φροντίδας που βασίζονται στην κοινότητα.

Or. en

Τροπολογία 230
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα των ευκαιριών για όλους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, 
ενσωματώνοντας εν προκειμένω την αρχή 
της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. […], και μέσω ειδικών 
στοχευμένων ενεργειών στο πλαίσιο των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 και ειδικότερα στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο 
iii). Οι εν λόγω ενέργειες θα έχουν ως 
στόχο άτομα που εκτίθενται σε κίνδυνο 
δυσμενούς διάκρισης και άτομα με 
αναπηρία, με σκοπό την αύξηση της 
συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, τη 
βελτίωση της κοινωνικής τους ένταξης, τη 
μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά το 
μορφωτικό τους επίπεδο και την 
κατάσταση της υγείας τους, καθώς και τη 
διευκόλυνση της μετάβασης από υπηρεσίες 
φροντίδας παρεχόμενες από ιδρύματα σε 
υπηρεσίες φροντίδας που βασίζονται στην 
κοινότητα.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα των ευκαιριών για όλους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, 
ενσωματώνοντας εν προκειμένω την αρχή 
της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. […], και μέσω ειδικών 
στοχευμένων ενεργειών στο πλαίσιο των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 και ειδικότερα στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο 
iii). Οι εν λόγω ενέργειες θα έχουν ως 
στόχο άτομα που εκτίθενται σε κίνδυνο 
δυσμενούς διάκρισης και άτομα με 
αναπηρία, με σκοπό την αύξηση της 
συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, 
την εξασφάλιση οικονομικά προσιτής 
στέγασης, τη βελτίωση της κοινωνικής 
τους ένταξης, τη μείωση των ανισοτήτων 
όσον αφορά το μορφωτικό τους επίπεδο 
και την κατάσταση της υγείας τους, καθώς 
και τη διευκόλυνση της μετάβασης από 
υπηρεσίες φροντίδας παρεχόμενες από 
ιδρύματα σε υπηρεσίες φροντίδας που 
βασίζονται στην κοινότητα.
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Or. fr

Τροπολογία 231
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Κοινωνική καινοτομία
1. Το ΕΚΤ προωθεί την κοινωνική 
καινοτομία σε όλους τους τομείς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος 
κανονισμού, ιδιαίτερα με στόχο τη 
δοκιμή και την αύξηση καινοτόμων 
λύσεων για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών αναγκών.
2. Τα κράτη μέλη εντοπίζουν θέματα για 
κοινωνική καινοτομία, ανταποκρινόμενα 
στις συγκεκριμένες ανάγκες τους στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών τους 
προγραμμάτων τους.
3. Η Επιτροπή διευκολύνει την ανάπτυξη 
ικανότητας για κοινωνική καινοτομία, 
ειδικότερα μέσω της υποστήριξης της 
αμοιβαίας μάθησης, της δημιουργίας 
δικτύων και της διάδοσης καλών 
πρακτικών και μεθοδολογιών.

Or. en

Τροπολογία 232
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 233
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εντοπίζουν θέματα για 
κοινωνική καινοτομία, ανταποκρινόμενα 
στις συγκεκριμένες ανάγκες τους στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών τους 
προγραμμάτων τους.

2. Τα κράτη μέλη εντοπίζουν θέματα για 
κοινωνική καινοτομία, ανταποκρινόμενα 
στις συγκεκριμένες ανάγκες τους στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών τους 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
θεμάτων που αφορούν την κοινωνικο-
πολιτιστική καινοτομία και συμφωνούν 
με ενέργειες άλλων ταμείων του ΚΣΠ, 
ειδικότερα του ΕΤΠΑ.

Or. en

Τροπολογία 234
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή διευκολύνει την ανάπτυξη 
ικανότητας για κοινωνική καινοτομία, 
ειδικότερα μέσω της υποστήριξης της 
αμοιβαίας μάθησης, της δημιουργίας 
δικτύων και της διάδοσης καλών 
πρακτικών, μεθοδολογιών και της 
δημιουργίας και εφαρμογής νέων λύσεων 
σχεδιασμένων για την κάλυψη των 
αυξανόμενων κοινωνικών αναγκών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να υποστηρίξει τη δημιουργία ικανοτήτων και δικτύων, καθώς και την 
αποτελεσματική εφαρμογή νέων λύσεων σχεδιασμένων από μη κυβερνητικές οργανώσεις ώστε 
να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες όσων τις χρειάζονται περισσότερο. Πρέπει να 
διευκολύνει τη δημιουργία και την εφαρμογή αυτών των λύσεων.

Τροπολογία 235
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη 
συμπληρωματικότητα των μέτρων 
κοινωνικής καινοτομίας που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και από 
το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Κοινωνική 
Αλλαγή και την Καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 236
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διεθνική συνεργασία Διασυνοριακή, διακρατική και 
διαπεριφερειακή συνεργασία

Or. en

Τροπολογία 237
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διεθνική συνεργασία Διασυνοριακή, διεθνική και
διαπεριφερειακή συνεργασία

Or. pl

Τροπολογία 238
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διακρατική συνεργασία πρέπει να είναι υποχρεωτική, όχι προαιρετική.



PE491.059v01-00 122/173 AM\903909EL.doc

EL

Τροπολογία 239
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη στηρίζουν τη διακρατική 
συνεργασία με στόχο την προαγωγή της 
αμοιβαίας μάθησης, της ανταλλαγής 
καλών πρακτικών και της ανάπτυξης 
κοινωνικών έργων από ομάδες 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και, 
μέσω αυτών, την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των πολιτικών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ. Στη 
διακρατική συνεργασία συμμετέχουν 
εταίροι από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, 
και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες λόγω 
του απομακρυσμένου και νησιωτικού 
χαρακτήρα τους.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο διακρατικών έργων, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, καθώς οι φυσικές συνθήκες τους τείνουν να οδηγούν σε μεγαλύτερη 
ανταλλαγή ιδεών, έργων και καλών πρακτικών με άλλα ηπειρωτικά εδάφη.

Τροπολογία 240
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στηρίζουν τη διακρατική 
συνεργασία με στόχο την προαγωγή της 
αμοιβαίας μάθησης και, μέσω αυτής, την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

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

μέσω αυτής, την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των πολιτικών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.

Or. pl

Τροπολογία 241
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 243
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν 
θέματα για διακρατική συνεργασία από 
έναν κατάλογο που προτείνεται από την 
Επιτροπή και εγκρίνεται από την επιτροπή 
του ΕΚΤ.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν 
θέματα για διακρατική συνεργασία από 
έναν κατάλογο που προτείνεται από την 
Επιτροπή και κατόπιν διαβούλευσης με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και με τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές και εγκρίνεται από την επιτροπή του 
ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 244
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν 
θέματα για διακρατική συνεργασία από 
έναν κατάλογο που προτείνεται από την 
Επιτροπή και εγκρίνεται από την επιτροπή 
του ΕΚΤ.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν 
θέματα για διακρατική συνεργασία από 
έναν κατάλογο που προτείνεται από την 
Επιτροπή και εγκρίνεται από την επιτροπή 
του ΕΚΤ, όπως προτείνεται από τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες και ανάγκες των 
περιοχών-στόχων.

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές γνωρίζουν καλύτερα τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες 
και μπορούν να καταθέτουν προτάσεις βάσει αυτής της γνώσης.

Τροπολογία 245
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν 
θέματα για διακρατική συνεργασία από 
έναν κατάλογο που προτείνεται από την 
Επιτροπή και εγκρίνεται από την επιτροπή 
του ΕΚΤ.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν 
θέματα για διασυνοριακή, διακρατική και 
διαπεριφερειακή συνεργασία από έναν 
κατάλογο που προτείνεται από την 
Επιτροπή και εγκρίνεται από την επιτροπή 
του ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 246
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν 
θέματα για διακρατική συνεργασία από 
έναν κατάλογο που προτείνεται από την 
Επιτροπή και εγκρίνεται από την επιτροπή 
του ΕΚΤ.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν 
θέματα για διασυνοριακή, διακρατική και 
διαπεριφερειακή συνεργασία από έναν 
κατάλογο που προτείνεται από την 
Επιτροπή και εγκρίνεται από την επιτροπή 
του ΕΚΤ.

Or. pl

Τροπολογία 247
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν 
θέματα για διακρατική συνεργασία από 
έναν κατάλογο που προτείνεται από την 
Επιτροπή και εγκρίνεται από την επιτροπή 
του ΕΚΤ.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν 
θέματα για διακρατική συνεργασία από 
έναν κατάλογο κατόπιν διαβούλευσης με 
τους εταίρους που προτείνεται από την 
Επιτροπή και εγκρίνεται από την επιτροπή 
του ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 248
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή διευκολύνει τη διακρατική 
συνεργασία επί των θεμάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 μέσω 
αμοιβαίας μάθησης και συντονισμένης ή 
κοινής δράσης. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα 
λειτουργεί μια πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ 
ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή 
εμπειριών, τη δημιουργία ικανότητας και 
τη δικτύωση, καθώς επίσης και τη διάδοση 
των σχετικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η 
Επιτροπή αναπτύσσει ένα συντονισμένο 
πλαίσιο εφαρμογής, το οποίο θα 
περιλαμβάνει κοινά κριτήρια 
επιλεξιμότητας, τύπους και 
χρονοδιαγράμματα ενεργειών, καθώς και 
κοινές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση, με 
σκοπό τη διευκόλυνση της διακρατικής 
συνεργασίας.

3. Η Επιτροπή διευκολύνει τη διακρατική 
συνεργασία επί των θεμάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 μέσω 
αμοιβαίας μάθησης και συντονισμένης ή 
κοινής δράσης. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα 
λειτουργεί μια πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ 
ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή 
εμπειριών, τη δημιουργία ικανότητας και 
τη δικτύωση, καθώς επίσης και τη διάδοση 
των σχετικών αποτελεσμάτων. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
αναπτύξουν δίκτυα κοινωνικής ένταξης 
σε διακρατικό επίπεδο με τη συμμετοχή 
των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων 
της κοινωνίας των πολιτών. Επιπλέον, η 
Επιτροπή αναπτύσσει ένα συντονισμένο 
πλαίσιο εφαρμογής, το οποίο θα 
περιλαμβάνει κοινά κριτήρια 
επιλεξιμότητας, τύπους και 
χρονοδιαγράμματα ενεργειών, καθώς και 
κοινές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την 
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παρακολούθηση και την αξιολόγηση, με 
σκοπό τη διευκόλυνση της διακρατικής 
συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 249
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή διευκολύνει τη διακρατική 
συνεργασία επί των θεμάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 μέσω 
αμοιβαίας μάθησης και συντονισμένης ή 
κοινής δράσης. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα 
λειτουργεί μια πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ 
ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή 
εμπειριών, τη δημιουργία ικανότητας και 
τη δικτύωση, καθώς επίσης και τη διάδοση 
των σχετικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η 
Επιτροπή αναπτύσσει ένα συντονισμένο 
πλαίσιο εφαρμογής, το οποίο θα 
περιλαμβάνει κοινά κριτήρια 
επιλεξιμότητας, τύπους και 
χρονοδιαγράμματα ενεργειών, καθώς και 
κοινές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση, με 
σκοπό τη διευκόλυνση της διακρατικής 
συνεργασίας.

3. Η Επιτροπή διευκολύνει τη 
διασυνοριακή, διακρατική και 
διαπεριφερειακή συνεργασία επί των 
θεμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 μέσω αμοιβαίας μάθησης και 
συντονισμένης ή κοινής δράσης. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή θα λειτουργεί μια 
πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ ώστε να 
διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών, τη 
δημιουργία ικανότητας και τη δικτύωση, 
καθώς επίσης και τη διάδοση των σχετικών 
αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η Επιτροπή 
αναπτύσσει ένα συντονισμένο πλαίσιο 
εφαρμογής, το οποίο θα περιλαμβάνει 
κοινά κριτήρια επιλεξιμότητας, τύπους και 
χρονοδιαγράμματα ενεργειών, καθώς και 
κοινές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση, με 
σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής, 
διακρατικής και διαπεριφερειακής
συνεργασίας. Η διασυνοριακή, 
διακρατική και διαπεριφερειακή 
συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΚΤ πρέπει 
να συντονίζεται με τον κανονισμό για την 
ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ) 
για να διασφαλίζεται συντονισμός μεταξύ 
των ταμείων.

Or. pl
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Τροπολογία 250
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή διευκολύνει τη διακρατική 
συνεργασία επί των θεμάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 μέσω 
αμοιβαίας μάθησης και συντονισμένης ή 
κοινής δράσης. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα 
λειτουργεί μια πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ 
ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή 
εμπειριών, τη δημιουργία ικανότητας και 
τη δικτύωση, καθώς επίσης και τη διάδοση 
των σχετικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η 
Επιτροπή αναπτύσσει ένα συντονισμένο 
πλαίσιο εφαρμογής, το οποίο θα 
περιλαμβάνει κοινά κριτήρια 
επιλεξιμότητας, τύπους και 
χρονοδιαγράμματα ενεργειών, καθώς και 
κοινές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση, με 
σκοπό τη διευκόλυνση της διακρατικής
συνεργασίας.

3. Η Επιτροπή διευκολύνει τη 
διασυνοριακή, διακρατική και 
διαπεριφερειακή συνεργασία επί των 
θεμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 μέσω αμοιβαίας μάθησης και 
συντονισμένης ή κοινής δράσης. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή θα λειτουργεί μια 
πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ ώστε να 
διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών, τη 
δημιουργία ικανότητας και τη δικτύωση, 
καθώς επίσης και τη διάδοση των σχετικών 
αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η Επιτροπή 
αναπτύσσει ένα συντονισμένο πλαίσιο 
εφαρμογής, το οποίο θα περιλαμβάνει 
κοινά κριτήρια επιλεξιμότητας, τύπους και 
χρονοδιαγράμματα ενεργειών, καθώς και 
κοινές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση, με 
σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 251
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η διασυνοριακή, διακρατική και 
διαπεριφερειακή συνεργασία που 
υποστηρίζεται από το ΕΚΤ πρέπει να 
ευθυγραμμισθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. [...] [ΕΕΣ] προκειμένου να 
διασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ των 
ταμείων όπως προβλέπεται στον εν λόγω 
κανονισμό.
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Τροπολογία 252
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 253
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 87 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…], τα επιχειρησιακά προγράμματα 
δύνανται να ορίζουν άξονες 
προτεραιότητας για την εφαρμογή της 
διακρατικής συνεργασίας, όπως 
αναφέρεται στα άρθρα 9 και 10.
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Τροπολογία 254
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 255
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κοινωνική καινοτομία ή για διακρατική 
συνεργασία ή για συνδυασμό αμφοτέρων 
των προαναφερθέντων σε περίπτωση 
προγραμμάτων τα οποία τελούν υπό τη 
διαχείριση μη κυβερνητικών οργανώσεων 
ή κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 256
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 110 
παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…], το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για έναν άξονα 
προτεραιότητας αυξάνεται κατά δέκα 
ποσοστιαίες μονάδες, αλλά χωρίς να 
υπερβαίνει το 100% στις χώρες που 
λαμβάνουν στήριξη από τον ΕΜΣ, όταν 
το σύνολο ενός άξονα προτεραιότητας 
διατίθεται για κοινωνική καινοτομία, 
εκπαίδευση ή διακρατική συνεργασία ή 
για συνδυασμό αυτών.

Or. de

Τροπολογία 257
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 110
παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 109
παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
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[…], το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για έναν άξονα 
προτεραιότητας αυξάνεται κατά δέκα 
ποσοστιαίες μονάδες, αλλά χωρίς να 
υπερβαίνει το 100%, όταν το σύνολο ενός 
άξονα προτεραιότητας διατίθεται για 
κοινωνική καινοτομία ή για διακρατική 
συνεργασία ή για συνδυασμό αμφοτέρων 
των προαναφερθέντων.

[…], το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για έναν άξονα 
προτεραιότητας αυξάνεται κατά δέκα 
ποσοστιαίες μονάδες, αλλά χωρίς να 
υπερβαίνει το 100%, όταν το σύνολο ενός 
άξονα προτεραιότητας διατίθεται για 
κοινωνική καινοτομία ή για διακρατική 
συνεργασία ή για συνδυασμό αμφοτέρων 
των προαναφερθέντων ή αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 258
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 259
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην κοινωνική καινοτομία και τη
διακρατική συνεργασία, όπως αναφέρεται 
στα άρθρα 9 και 10, στις περιπτώσεις που 
δεν καλύπτονται από ειδικά προβλεπόμενο 
άξονα προτεραιότητας.

β) στη διακρατική συνεργασία, όπως 
αναφέρεται στα άρθρα 9 και 10, στις 
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από 
ειδικά προβλεπόμενο άξονα
προτεραιότητας.

Or. en

Τροπολογία 260
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler, Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην αύξηση της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, ιδίως μεταξύ των νέων·

Or. de

Τροπολογία 261
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Νίκος 
Χρυσόγελος, Karima Delli, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Tο ΕΚΤ δύναται να στηρίζει 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
καθοδηγούμενες από κοινότητες, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. […], εδαφικά σύμφωνα και 
τοπικές πρωτοβουλίες για την 
απασχόληση, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, καθώς και 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις 
(ΟΕΕ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 99 του 

1. Το ΕΚΤ δύναται να στηρίζει 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
καθοδηγούμενες από κοινότητες, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. […], εδαφικά σύμφωνα και 
τοπικές πρωτοβουλίες για την 
απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της 
απασχόλησης των νέων, την εκπαίδευση,
την κοινωνική ένταξη,
συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής 
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κανονισμού (EΕ) αριθ. […]. των περιφερειακών πολιτισμών και 
γλωσσών. Το ΕΚΤ δύναται να 
χρησιμοποιείται ως «ηγετικό» ταμείο για 
ολοκληρωμένα προγράμματα για την 
κοινωνική ένταξη βάσει του άρθρου 3 
στοιχείο γ) σε συνδυασμό με επενδυτικές 
πρωτοβουλίες ή ενέργειες του ΕΤΠΑ. 
Τουλάχιστον 5% του ΕΚΤ στηρίζει
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις 
(ΟΕΕ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 99 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […].

Or. en

Τροπολογία 262
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Tο ΕΚΤ δύναται να στηρίζει 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
καθοδηγούμενες από κοινότητες, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. […], εδαφικά σύμφωνα και 
τοπικές πρωτοβουλίες για την 
απασχόληση, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, καθώς και 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις 
(ΟΕΕ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 99 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […].

1. Tο ΕΚΤ θα πρέπει συγκεκριμένα να 
στηρίζει στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
καθοδηγούμενες από κοινότητες, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. […], εδαφικά σύμφωνα και 
τοπικές πρωτοβουλίες για την 
απασχόληση, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, καθώς και 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις 
(ΟΕΕ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 99 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […].

Or. pl

Τροπολογία 263
Constanze Angela Krehl

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 264
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Συμπληρώνοντας τις παρεμβάσεις του 
ΕΤΠΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. [EΤΠΑ], το ΕΚΤ 
δύναται να στηρίζει βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη μέσω στρατηγικών που 
θεσπίζουν ολοκληρωμένες ενέργειες για 
την αντιμετώπιση οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προκλήσεων που επηρεάζουν αστικές 
περιοχές πόλεων αναφερομένων στη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης.

2. Συμπληρώνοντας τις παρεμβάσεις του 
ΕΤΠΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. [EΤΠΑ], το ΕΚΤ 
δύναται να στηρίζει βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη μέσω στρατηγικών που 
θεσπίζουν ολοκληρωμένες ενέργειες για 
την αντιμετώπιση οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προκλήσεων που επηρεάζουν αστικές 
περιοχές πόλεων αναφερομένων στη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης, και ειδικότερα 
του προβλήματος των αστέγων.
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Or. fr

Τροπολογία 265
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Συμπληρώνοντας τις παρεμβάσεις του 
ΕΤΠΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. [EΤΠΑ], το ΕΚΤ 
δύναται να στηρίζει βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη μέσω στρατηγικών που 
θεσπίζουν ολοκληρωμένες ενέργειες για 
την αντιμετώπιση οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προκλήσεων που επηρεάζουν αστικές 
περιοχές πόλεων αναφερομένων στη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης.

2. Συμπληρώνοντας τις παρεμβάσεις του 
ΕΤΠΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. [EΤΠΑ], το ΕΚΤ 
δύναται να στηρίζει βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη μέσω στρατηγικών που 
θεσπίζουν ολοκληρωμένες ενέργειες για 
την αντιμετώπιση οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών, 
δημογραφικών και κοινωνικών 
προκλήσεων που επηρεάζουν αστικές 
περιοχές πόλεων αναφερομένων στη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 266
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Συμπληρώνοντας τις παρεμβάσεις του 
ΕΤΠΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. [EΤΠΑ], το ΕΚΤ 
δύναται να στηρίζει βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη μέσω στρατηγικών που 
θεσπίζουν ολοκληρωμένες ενέργειες για 
την αντιμετώπιση οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών
προκλήσεων που επηρεάζουν αστικές 
περιοχές πόλεων αναφερομένων στη 

2. Συμπληρώνοντας τις παρεμβάσεις του 
ΕΤΠΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. [EΤΠΑ], το ΕΚΤ 
δύναται να στηρίζει βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη μέσω στρατηγικών που 
θεσπίζουν ολοκληρωμένες ενέργειες για 
την αντιμετώπιση οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών προκλήσεων που 
επηρεάζουν αστικές περιοχές.
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σύμβαση εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 267
Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τουλάχιστον το 5% των πόρων 
ΕΤΠΑ που χορηγήθηκαν σε εθνικό 
επίπεδο κατανέμονται σε ολοκληρωμένες 
ενέργειες για αειφόρο αστική ανάπτυξη 
που ανατίθενται σε πόλεις για διαχείριση 
μέσω των «Ολοκληρωμένων εδαφικών 
επενδύσεων» που αναφέρονται στο άρθρο 
99 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. en

Τροπολογία 268
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Συμπληρώνοντας τις παρεμβάσεις 
του ΕΤΠΑ, ιδίως το ειδικό πρόσθετο 
κονδύλιο για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και τις αραιοκατοικημένες 
περιοχές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαθέτουν το 1% των πόρων του ΕΚΤ 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Θα 
δημιουργηθεί ένα ειδικό πρόγραμμα 
κοινωνικής αρωγής (POSEI SOCIAL 
RUP) για τη βελτίωση της διαρθρωτικής 
κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης 
των πληθυσμών και την άμβλυνση του 
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απομακρυσμένου και νησιωτικού 
χαρακτήρα των εν λόγω περιοχών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 349 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 349 της Συνθήκης αναφέρει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζουν 
δυσχερέστερη διαρθρωτική οικονομική και κοινωνική κατάσταση σε σύγκριση με άλλες 
περιοχές της Ευρώπης. Παρότι το ΕΤΠΑ περιλαμβάνει ένα ειδικό πρόσθετο κονδύλιο για την 
υποστήριξη της οικονομικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και ο στόχος της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας περιλαμβάνει ένα ειδικό ποσό για τη στήριξη της εδαφικής 
συνοχής, είναι λογικό να ορίσει και το ΕΚΤ ένα μικρό ποσό (1%) για τη στήριξη της 
κοινωνικής συνοχής.

Τροπολογία 269
Luνs Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα επιχειρησιακά προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και 
καλύπτουν περιοχές με σοβαρά και 
μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 111 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...]/2012 [κανονισμός κοινών
διατάξεων] θα πρέπει να επικεντρωθούν 
συγκεκριμένα στην επίλυση των 
συγκεκριμένων δυσκολιών στις περιοχές 
αυτές.

Or. pt

Τροπολογία 270
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΚΤ παρέχει στήριξη στις επιλέξιμες 
δαπάνες, οι οποίες, παρά το άρθρο 110
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […], μπορούν να 
περιλαμβάνουν οιουσδήποτε 
χρηματοδοτικούς πόρους στους οποίους 
συνεισφέρουν συλλογικά εργοδότες και 
εργαζόμενοι.

1. Το ΕΚΤ παρέχει στήριξη στις επιλέξιμες 
δαπάνες, οι οποίες, παρά το άρθρο 109
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […], μπορούν να 
περιλαμβάνουν οιουσδήποτε 
χρηματοδοτικούς πόρους στους οποίους 
συνεισφέρουν συλλογικά εργοδότες και 
εργαζόμενοι.

Or. en

Τροπολογία 271
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Όπως ορίζεται στο άρθρο 52 
παράγραφος 2 του κανονισμού […] 
[κανονισμός κοινών διατάξεων], τα 
κράτη μέλη οφείλουν να διαθέτουν 
επαρκούς επιπέδου χρηματοδοτικά 
κονδύλια για τεχνική υποστήριξη του 
ΕΚΤ απευθείας σε όλους τους εταίρους 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 του 
κανονισμού […] [κανονισμός κοινών 
διατάξεων], προκειμένου να διευκολυνθεί 
η ανάμειξη και η συμμετοχή αυτών των 
εταίρων στην εκπόνηση, εκτέλεση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
προγραμμάτων και των παρεμβάσεων και 
προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 
ικανοτήτων τους σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό κώδικα συμπεριφοράς για τις 
εταιρικές σχέσεις.

Or. en
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Τροπολογία 272
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) οι υποχρεώσεις των αρχών για το 
πρόγραμμα σε σχέση με τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και τον δημοσιονομικό έλεγχο της 
εν λόγω πράξης εκπληρώνονται από τις 
αρχές που είναι αρμόδιες για το 
πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο 
υποστηρίζεται η εν λόγω πράξη ή έχουν 
συνάψει συμφωνίες με τις αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο εκτελείται η 
πράξη με την προϋπόθεση να πληρούνται 
οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 
2 στοιχείο α) καθώς και οι υποχρεώσεις 
αναφορικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και τον δημοσιονομικό έλεγχο της εν λόγω 
πράξης. Εντός των ορίων του 5% του 
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού 
προγράμματος του ΕΚΤ, οι δαπάνες στο 
πλαίσιο τέτοιων πράξεων, και εφόσον 
αφορούν την έρευνα και την καινοτομία, 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση, είναι 
επιλέξιμες εκτός της Ένωσης εάν 
πραγματοποιούνται και καταβάλλονται 
σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους 
μέλους και της ΕΕ που εφαρμόζονται για 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Εάν ένα 
πρόγραμμα χρηματοδοτείται από 
περισσότερα του ενός ταμεία, βλ. άρθρο 
87 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων] ποσό που δεν υπερβαίνει το 
5% υπολογίζεται βάσει της χορήγησης 
από το ΕΚΤ προς το πρόγραμμα.

Or. en
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Τροπολογία 273
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι συνεισφορές σε είδος με τη μορφή 
επιδομάτων ή μισθών που καταβάλλονται 
από τρίτον υπέρ των συμμετεχόντων σε 
μια πράξη δύνανται να είναι επιλέξιμες για 
συνδρομή από το ΕΚΤ, εφόσον η αξία 
αυτής της τελευταίας δεν υπερβαίνει το
κόστος που βαρύνει τον τρίτο και 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων 
των λογιστικών κανόνων.

4. Οι συνεισφορές σε είδος με τη μορφή 
επιδομάτων ή μισθών που καταβάλλονται 
από τρίτον υπέρ των συμμετεχόντων σε 
μια πράξη δύνανται να είναι επιλέξιμες για 
συνδρομή από το ΕΚΤ, εφόσον η αξία 
αυτής της τελευταίας δεν υπερβαίνει το 
75 % του κόστους που βαρύνει τον τρίτο 
και παρέχεται σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των 
λογιστικών κανόνων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ θα πρέπει να υποστηρίζει τους δικαιούχους καλύπτοντας έως και το 75% του κόστους 
με το οποίο επιβαρύνονται για την πρόσληψη προσωπικού και όχι μόνο το 50%. Αυτό θα 
ενισχύσει την απασχολησιμότητα και θα μειώσει το κόστος που βαρύνει τις επιχειρήσεις. Κατά 
την περίοδο 2007-2012, αρκετές επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από αυτό το πρόγραμμα του 75%, 
το οποίο αποτέλεσε έναν τρόπο να προσφέρουν οι επιχειρήσεις θέσεις επαγγελματικής 
απασχόλησης σε νέους με υψηλή κατάρτιση ή στους μακροχρόνια άνεργους.

Τροπολογία 274
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 16, σχετικά με τον τύπο των 
καλυπτόμενων πράξεων, τους ορισμούς 
των τυποποιημένων κλιμάκων του 
μοναδιαίου κόστους και των κατ’ αποκοπή 
ποσών καθώς και τα αντίστοιχα μέγιστα 

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
καθορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία
σχετικά με τον τύπο των καλυπτόμενων 
πράξεων, τους ορισμούς των 
τυποποιημένων κλιμάκων του μοναδιαίου 
κόστους και των κατ’ αποκοπή ποσών 
καθώς και τα αντίστοιχα μέγιστα ποσά, τα 
οποία δύνανται να αναπροσαρμόζονται 
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ποσά, τα οποία δύνανται να 
αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις 
ισχύουσες, από κοινού συμφωνημένες, 
μεθόδους.

ανάλογα με τις ισχύουσες, από κοινού 
συμφωνημένες, μεθόδους.

Or. es

Τροπολογία 275
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι επιχορηγήσεις που επιστρέφονται με 
βάση το επιλέξιμο κόστος πράξεων και 
που προσδιορίζονται με το κατ’ αποκοπή 
ποσοστό χρηματοδότησης, τις 
τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου 
κόστους και τα κατ’ αποκοπή ποσά, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 
του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], δύνανται 
να υπολογίζονται κατά περίπτωση με βάση 
παραπομπή σε σχέδιο προϋπολογισμού εκ 
των προτέρων συμφωνημένο από τη 
διαχειριστική αρχή, αν η υποστήριξη από 
το δημόσιο δεν υπερβαίνει τις 200.000 
ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 276
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επιχορηγήσεις που επιστρέφονται με 
βάση το επιλέξιμο κόστος πράξεων και 
που προσδιορίζονται με το κατ’ αποκοπή 
ποσοστό χρηματοδότησης, τις 

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

τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου 
κόστους και τα κατ’ αποκοπή ποσά, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 
του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], δύνανται 
να υπολογίζονται κατά περίπτωση με βάση 
παραπομπή σε σχέδιο προϋπολογισμού εκ 
των προτέρων συμφωνημένο από τη 
διαχειριστική αρχή, αν η 
συγχρηματοδότηση της ΕΕ δεν 
υπερβαίνει τις 100 000 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 277
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Νίκος 
Χρυσόγελος, Karima Delli, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του 1. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
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κανονισμού (EΕ) αριθ. […], το ΕΚΤ 
δύναται να στηρίζει ενέργειες και πολιτικές 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του με 
τη βοήθεια χρηματοδοτικών μέσων, όπως 
συστήματα καταμερισμού επιχειρηματικού 
κινδύνου, μετοχών και πιστωτικών τίτλων, 
εγγυητικών κεφαλαίων, κεφαλαίων 
χαρτοφυλακίου και δανειοδοτικών 
ταμείων.

κανονισμού (EΕ) αριθ. […], το ΕΚΤ 
δύναται να στηρίζει ενέργειες και πολιτικές 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του με 
τη βοήθεια χρηματοδοτικών μέσων, όπως 
συστήματα καταμερισμού επιχειρηματικού 
κινδύνου, μετοχών και πιστωτικών τίτλων, 
εγγυητικών κεφαλαίων, κεφαλαίων 
χαρτοφυλακίου, δανειοδοτικών ταμείων 
και μικροπιστώσεων και σχετικών 
διακανονισμών.

Or. en

Τροπολογία 279
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΚΤ δύναται να χρησιμοποιείται για τη 
βελτίωση της πρόσβασης δημοσίων και 
ιδιωτικών φορέων σε κεφαλαιαγορές σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
εφαρμόζοντας ενέργειες και πολιτικές που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ 
και του επιχειρησιακού προγράμματος 
μέσω «εγγυήσεων του ΕΚΤ για 
υποστήριξη πολιτικής» με την προϋπόθεση 
σχετικής έγκρισης από μέρους της 
Επιτροπής.

Το ΕΚΤ δύναται να χρησιμοποιείται για τη 
βελτίωση της πρόσβασης δημοσίων και 
ιδιωτικών φορέων σε κεφαλαιαγορές σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
εφαρμόζοντας ενέργειες, ειδικότερα 
μικροπιστώσεις και σχετικούς 
διακανονισμούς και πολιτικές που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ 
και του επιχειρησιακού προγράμματος 
μέσω «εγγυήσεων του ΕΚΤ για 
υποστήριξη πολιτικής» με την προϋπόθεση 
σχετικής έγκρισης από μέρους της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 16, για τον ορισμό των ειδικών 
κανόνων και όρων για τις αιτήσεις των 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 
ανώτατων ορίων, για εγγυήσεις με 
βασισμένες σε πολιτική, εξασφαλίζοντας 
ειδικότερα ότι η χρήση τους δεν οδηγεί σε 
υπερβολικά επίπεδα χρέους των δημόσιων 
φορέων.

Η Επιτροπή μεριμνά, σύμφωνα με το 
άρθρο 16, για τον ορισμό των ειδικών 
κανόνων και όρων για τις αιτήσεις των
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 
ανώτατων ορίων, για εγγυήσεις με 
βασισμένες σε πολιτική, εξασφαλίζοντας 
ειδικότερα ότι η χρήση τους δεν οδηγεί σε 
υπερβολικά επίπεδα χρέους των δημόσιων 
φορέων.

Or. es

Τροπολογία 281
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
Ειδικές διατάξεις περί όρων

Άρθρο 15 α (νέο)
1. Το άρθρο 17 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] σχετικά με 
τους εκ των προτέρων όρους δεν ισχύει 
όσον αφορά την αναστολή πληρωμών 
από το ΕΚΤ.
2. Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [...] σχετικά με τους όρους που 
συνδέονται με τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών δεν ισχύει όσον αφορά την 
αναστολή πληρωμών από το ΕΚΤ.

Or. en
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Τροπολογία 282
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξουσιοδοτήσεις αρμοδιοτήτων και 
τελικές διατάξεις

Τελικές διατάξεις

Or. es

Τροπολογία 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται 
λόγος στο άρθρο 14 παράγραφος 1 και 
στο άρθρο 15 παράγραφος 2 γίνεται επ’ 
αόριστον, αρχής γενομένης από την 1η 
Ιανουαρίου 2014.
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 14 
παράγραφος 1 και στο δεύτερο εδάφιο 
του άρθρου 15 παράγραφος 2 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
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ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του πρώτου εδαφίου 
του άρθρου 14 παράγραφος 1 και του 
δεύτερου εδαφίου του άρθρου 15 
παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ούτε το Συμβούλιο έχουν εκφράσει 
αντιρρήσεις εν προκειμένω εντός 2 μηνών 
από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 
τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και 
το Συμβούλιο έχουν πληροφορήσει την 
Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να 
εκφράσουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. es

Τροπολογία 284
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 285
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων*

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων*, των νέων και των 
γυναικών και των ατόμων με αναπηρία

Or. es

Τροπολογία 286
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εργαζόμενοι που απολύονται συνεπεία 
σοβαρής διαταραχής της τοπικής, 
περιφερειακής ή εθνικής οικονομίας λόγω 
απρόβλεπτης κρίσης ή ως αποτέλεσμα 
απότομης πτώσης σε έναν δεδομένο
τομέα ή μετεγκατάστασης των 
δραστηριοτήτων σε χώρες που δεν είναι 
μέλη της ΕΕ

Or. en

Τροπολογία 287
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  μακροχρόνια άνεργοι* διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 288
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- οικονομικά μη ενεργά άτομα που είναι 
περισσότερο απομακρυσμένα από την 
αγορά εργασίας

Or. en

Τροπολογία 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ευάλωτα άτομα που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση όσον αφορά την 
πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική 
αγορά

Or. en

Τροπολογία 290
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- άτομα κάτω των 25 ετών, είτε 
εργάζονται είτε παρακολουθούν 
εκπαίδευση ή (επανα)κατάρτιση εντός 
τεσσάρων μηνών μετά τη σχολική 
εκπαίδευση

Or. en

Τροπολογία 291
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  άνω των 54 ετών*   άνω των 50 ετών*

Or. es

Τροπολογία 292
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  άνω των 54 ετών*   άνω των 45 ετών*

Or. es

Τροπολογία 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda



AM\903909EL.doc 151/173 PE491.059v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- άτομα άνω των 54 ετών που βρίσκονται 
σε κατάσταση σοβαρής στέρησης υλικών 
μέσων

Or. en

Τροπολογία 294
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

μετανάστες, άτομα αλλοδαπής 
προεέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ)**

μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες,
άτομα αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ)**

Or. en

Τροπολογία 295
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

μετανάστες, άτομα αλλοδαπής 
προεέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ)**

μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο, άτομα αλλοδαπής προέλευσης, 
μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ)**

Or. en
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Τροπολογία 296
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας

Or. en

Τροπολογία 297
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – περίπτωση 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση 
σοβαρής στέρησης υλικών μέσων

Or. en

Τροπολογία 298
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – περίπτωση 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- άτομα κάτω των 18 ετών που ζουν σε 
νοικοκυριά μακροχρόνια ανέργων

Or. en
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Τροπολογία 299
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – περίπτωση 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- μόνοι γονείς

Or. en

Τροπολογία 300
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – περίπτωση 5 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- άστεγοι

Or. en

Τροπολογία 301
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

• άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας
• άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση 
σοβαρής στέρησης υλικών μέσων 
• μόνοι γονείς
• άστεγοι
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• άτομα από τις φτωχότερες περιοχές

Or. en

Τροπολογία 302
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

άτομα από αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές

Or. pl

Τροπολογία 303
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) κάτοχοι τίτλων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης

Or. en

Τροπολογία 304
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω στοιχεία σχετικά με τους 
συμμετέχοντες σε πράξη υποστηριζόμενη 
από το ΕΚΤ θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής, όπως 

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

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

Or. es

Τροπολογία 305
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους 
ή μη κυβερνητικές οργανώσεις

  αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους 
ή μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς

Or. en

Τροπολογία 306
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

· αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες

· αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 
διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

Or. en
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Τροπολογία 307
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

· αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

· αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 2 – σημείο 3 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας 
που διευθύνονται από γυναίκες ή που 
έχουν πλειοψηφία γυναικών στο 
εκτελεστικό ή εποπτικό συμβούλιο

Or. en

Τροπολογία 309
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 2 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να περιέχονται 
στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής όπως 
ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 
στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […].

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να περιέχονται 
στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής όπως 
ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 
και στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […]. Όλα τα 
στοιχεία που δεν έχουν ειδική συνάφεια 
ως προς το φύλο πρέπει επίσης να είναι 
κατανεμημένα κατά φύλο.

Or. en

Τροπολογία 310
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – σημείο 4 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- γυναίκες που παραμένουν σε κατάσταση 
επισφαλούς εργασίας

Or. en

Τροπολογία 311
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – σημείο 4 – περίπτωση 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- γυναίκες που καθίστανται οικονομικά 
ανεξάρτητες

Or. en
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Τροπολογία 312
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – σημείο 4 – περίπτωση 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αύξηση του αριθμού των γυναικών 
στους τομείς των μαθηματικών, της 
πληροφορικής, των φυσικών επιστημών
και της τεχνολογίας

Or. en

Τροπολογία 313
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – σημείο 4 – περίπτωση 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες που επιδίδονται σε 
εθελοντική εργασία αμέσως μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους

Or. en

Τροπολογία 314
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – σημείο 4 – περίπτωση 5 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες που ξεπέρασαν το όριο 
σχετικής φτώχειας

Or. en
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Τροπολογία 315
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – σημείο 4 – περίπτωση 6 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες που ξεπέρασαν την 
κατάσταση σοβαρής στέρησης υλικών 
μέσων

Or. en

Τροπολογία 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 317
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – σημείο 4 – περίπτωση 8 (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εκτιμήσεις των συμμετεχόντων όσον 
αφορά την αξία της παρέμβασης (ως 
προς την αύξηση της συναισθηματικής 
τους ευεξίας, την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων τους...), αξιολόγηση της 
διαδικασίας διαβούλευσης σχετικά με την 
παρέμβαση

Or. en

Τροπολογία 318
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ποσοστό συμμετεχόντων με αναπηρία 
που κατέχουν θέση εργασίας μετά τη
λήψη στήριξης

Or. en

Τροπολογία 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ποσοστό συμμετεχόντων με αναπηρία 
που σημειώνουν επιτυχή μετάβαση από 
υπηρεσίες φροντίδας παρεχόμενες από 
ιδρύματα σε υπηρεσίες φροντίδας που 
βασίζονται στην κοινότητα

Or. en
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Τροπολογία 320
María Irigoyen Pérez

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 συμμετέχοντες που δεν λαμβάνουν πλέον 
ελάχιστα εισοδήματα ή άλλες παροχές 
μετά τη συμμετοχή τους

Or. es

Τροπολογία 321
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής όπως ορίζεται στο άρθρο 44 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 101 
παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…]. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι 
κατανεμημένα κατά φύλο και σε 
συνάρτηση με το προσδοκώμενο 
αποτέλεσμα της επενδυτικής 
προτεραιότητας, με ένδειξη εάν τα άτομα 
ή οι συμμετέχοντες είναι ηλικίας κάτω 
των 25 ετών, μεταξύ 25 και 54 ετών και 
άνω των 54 ετών*

Or. en

Τροπολογία 323
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

· συμμετέχοντες που εργάζονται 6 μήνες 
μετά λήξη της συμμετοχής τους

· συμμετέχοντες που εργάζονται σε θέση 
πλήρους απασχόλησης 6 μήνες μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

Or. en

Τροπολογία 324
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

· συμμετέχοντες που εργάζονται 6 μήνες · συμμετέχοντες που εργάζονται σε θέση



AM\903909EL.doc 163/173 PE491.059v01-00

EL

μετά λήξη της συμμετοχής τους πλήρους απασχόλησης, μερικής 
απασχόλησης ή αυτοαπασχολούνται 6 
μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους• 
συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση 
στην αγορά εργασίας 6 μήνες μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους (είδος
απασχόλησης – πλήρης ή μερική, μισθός 
σε σύγκριση με το ελάχιστο ή εθνικό 
επίπεδο, είδος συμβάσεων)• 
συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται 
ενεργά σε κοινοτικά και κοινωνικά 
δίκτυα•συμμετέχοντες που εργάζονται σε 
θέση πλήρους απασχόλησης, μερικής 
απασχόλησης ή αυτοαπασχολούνται 1 
έτος μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους•συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά εργασίας 1 έτος 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους•συμμετέχοντες που ξεπερνούν το 
όριο σχετικής φτώχειας και παραμένουν 
πάνω από το όριο σχετικής φτώχειας 1 
έτος μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους•συμμετέχοντες που ξεπερνούν την 
κατάσταση σοβαρής στέρησης υλικών 
μέσων και εξακολουθούν να μην 
βρίσκονται σε κατάσταση σοβαρής 
στέρησης υλικών μέσων 1 έτος μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Or. en

Τροπολογία 325
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

συμμετέχοντες που εργάζονται 6 μήνες 
μετά λήξη της συμμετοχής τους

συμμετέχοντες που εργάζονται 9 μήνες 
μετά λήξη της συμμετοχής τους

Or. pl
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Τροπολογία 326
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 1 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες που εργάζονται σε θέση 
μερικής απασχόλησης 6 μήνες μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Or. en

Τροπολογία 327
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται 6
μήνες μετά λήξη της συμμετοχής τους

συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται 
9 μήνες μετά λήξη της συμμετοχής τους

Or. pl

Τροπολογία 328
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 1 – περίπτωση 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες που εργάζονται σε θέση 
πλήρους απασχόλησης 6 μήνες μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Or. en
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Τροπολογία 329
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

· συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση 
στην αγορά εργασίας 6 μήνες μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους (είδος απασχόλησης 
– πλήρης ή μερική, μισθός σε σύγκριση 
με το ελάχιστο ή εθνικό επίπεδο, είδος 
συμβάσεων)

Or. en

Τροπολογία 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 331
María Irigoyen Pérez

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  συμμετέχοντες που μείωσαν το επίπεδο 
κοινωνικής εξάρτησής τους στους έξι 
μήνες μετά τη συμμετοχή τους
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Or. es

Τροπολογία 332
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 3 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες που εργάζονται σε θέση 
πλήρους απασχόλησης 1 έτος μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Or. en

Τροπολογία 333
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 3 – περίπτωση 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται 
ενεργά σε κοινοτικά και κοινωνικά δίκτυα

Or. en

Τροπολογία 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 3 – περίπτωση 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες που εργάζονται σε θέση 
μερικής απασχόλησης 1 έτος μετά τη 
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λήξη της συμμετοχής τους

Or. en

Τροπολογία 335
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 3 – περίπτωση 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται 
1 έτος μετά λήξη της συμμετοχής τους

Or. en

Τροπολογία 336
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 3 – περίπτωση 5 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά εργασίας 1 έτος 
μετά λήξη της συμμετοχής τους

Or. en

Τροπολογία 337
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 3 – περίπτωση 6 (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες που ξεπέρασαν και 
παραμένουν πάνω από το όριο σχετικής 
φτώχειας 1 έτος μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Or. en

Τροπολογία 338
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες που ξεπερνούν την 
κατάσταση σοβαρής στέρησης υλικών 
μέσων και εξακολουθούν να μην 
βρίσκονται σε κατάσταση σοβαρής 
στέρησης υλικών μέσων 1 έτος μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

Or. en

Τροπολογία 339
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 3 – περίπτωση 8 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- γυναίκες που παραμένουν σε κατάσταση 
επισφαλούς εργασίας 1 έτος μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους

Or. en
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Τροπολογία 340
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- γυναίκες που καθίστανται οικονομικά 
ανεξάρτητες 1 έτος μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Or. en

Τροπολογία 341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αύξηση του αριθμού των γυναικών 
στους τομείς των μαθηματικών, της 
πληροφορικής, των φυσικών επιστημών 
και της τεχνολογίας 1 έτος μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους

Or. en

Τροπολογία 342
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ποσοστό συμμετεχόντων με αναπηρία 
που κατέχουν θέση εργασίας 1 έτος μετά 
τη λήψη στήριξης
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Τροπολογία 343
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 3 – περίπτωση 12 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ποσοστό μη υφιστάμενων πλέον 
υπηρεσιών φροντίδας που παρέχονται 
από ιδρύματα σε σύγκριση με τον αρχικό 
συνολικό αριθμό κατά την έναρξη της 
περιόδου μέτρησης

Or. en

Τροπολογία 344
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 3 – περίπτωση 13 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ποσοστό ατόμων κάτω των 18 ετών που 
ζουν σε νοικοκυριά μακροχρόνια ανέργων

Or. en

Τροπολογία 345
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 3 – περίπτωση 14 (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ποσοστό ατόμων άνω των 54 ετών που 
βρίσκονται σε κατάσταση σοβαρής 
στέρησης υλικών μέσων

Or. en

Τροπολογία 346
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- μείωση του αριθμού των περιπτώσεων 
διακρίσεων που καταγράφονται από τον 
ορισθέντα φορέα ή φορείς για την 
προαγωγή της ίσης μεταχείρισης για 
όλους χωρίς διακρίσεις στην εργασία και 
στην απασχόληση και στο προσδοκώμενο 
αποτέλεσμα της επενδυτικής 
προτεραιότητας σε τομείς εκτός εργασίας 
και απασχόλησης

Or. en

Τροπολογία 347
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 
παράγραφος 4 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…]. Πρέπει να συλλέγονται με βάση 
αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων 

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

εντός κάθε άξονα προτεραιότητας ή 
υποπροτεραιότητα. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται η εσωτερική ισχύς του 
δείγματος κατά τρόπον ώστε τα στοιχεία 
να μπορούν να γενικεύονται στο επίπεδο 
του άξονα προτεραιότητας ή της 
υποπροτεραιότητας. Όλα τα στοιχεία 
πρέπει να είναι κατανεμημένα κατά φύλο 
προκειμένου να δείχνουν τον αντίκτυπο 
των παρεμβάσεων στους άνδρες και στις 
γυναίκες.

Or. es

Τροπολογία 348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 
παράγραφος 4 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…]. Πρέπει να συλλέγονται με βάση 
αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων 
εντός κάθε άξονα προτεραιότητας ή κατά 
υποπροτεραιότητα. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται η εσωτερική εγκυρότητα 
του δείγματος κατά τρόπον ώστε τα 
στοιχεία να μπορούν να γενικεύονται στο 
επίπεδο του άξονα προτεραιότητας ή της
υποπροτεραιότητας. Όλα τα στοιχεία 
πρέπει να είναι κατανεμημένα κατά φύλο
και σε συνάρτηση με το προσδοκώμενο 
αποτέλεσμα της επενδυτικής 
προτεραιότητας, με ένδειξη εάν τα άτομα 
ή οι συμμετέχοντες είναι ηλικίας κάτω 
των 25 ετών, μεταξύ 25 και 54 ετών και 
άνω των 54 ετών*

Or. en
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