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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 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 σε θέματα 
απασχόλησης, εκπαίδευσης, κοινωνικής 
ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας, 
βελτίωσης των θεσμικών ικανοτήτων, 
πράγμα που απαιτεί την κατάλληλη και 
επαρκή χρηματοδότηση για την επίτευξη 
αυτών των στόχων. 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. Όμως, η 
θεματική εστίαση πρέπει να είναι 
ευέλικτη, ώστε να μπορούν οι επεμβάσεις 
του ΕΚΤ να προσαρμόζονται στις 
ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε 
κράτους μέλους και της κάθε 
περιφέρειας. 

Or. es
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2

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 τόσο των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, όσο και των
κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στην
εκπόνηση και υλοποίηση των ενεργειών 
που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 



PA\901888EL.doc 5/22 PE486.225v02-00

EL

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.

απασχόλησης και τη δημιουργία 
περισσότερων θέσεων εργασίας, βελτιώνει 
την ποιότητα της απασχόλησης σε όλες 
της τις διαστάσεις, στηρίζει τη 
γεωγραφική και επαγγελματική 
κινητικότητα των εργαζομένων, 
διευκολύνει την προσαρμογή τους στις 
τεχνολογικές αλλαγές και στην εξέλιξη 
της αγοράς εργασίας, προωθεί ένα υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης,
διασφαλίζει 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. Το ΕΚΤ 
διατηρεί ως θεμελιώδη γνώμονα όλων 
των επεμβάσεών του τη μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων και των 
διαφορών σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο στον τομέα της 
απασχόλησης.  

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 4

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 

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι άνεργοι, και ειδικά οι μακροχρόνια 
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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.

άνεργοι, οι νέοι, οι γυναίκες, οι εργασιακά 
ενεργοί ηλικιωμένοι, 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. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) ενεργού, βιώσιμης και μακροχρόνιας
ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων, 
ειδικά εκείνων που βρίσκονται εκτός 
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης·

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να προάγει την ενεργό και μακρόχρονη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, 
με ιδιαίτερη προσοχή στους νέους χωρίς απασχόληση ή χωρίς εκπαίδευση και κατάρτιση.
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Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 7

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 της τεχνολογίας και της αγοράς 
εργασίας, μέσω της εφαρμογής ενεργών 
και προληπτικών μέτρων, ιδίως στις 
περιφέρειες που υφίστανται 
αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και τομέων, 
ή που αντιμετωπίζουν κλεισίματα ή 
μετακομίσεις επιχειρήσεων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να προωθεί και να προβλέπει την προσαρμογή των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές της τεχνολογίας και της αγοράς εργασίας. 
Το μέτρο αυτό αποκτά ιδιαίτερο νόημα στις περιφέρειες που γνωρίζουν αναδιάρθρωση 
επιχειρήσεων και τομέων, καθώς και κλεισίματα ή μετακομίσεις επιχειρήσεων. 
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Τροπολογία 8

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, μέσω της 
διασυνοριακής ενοποίησης των αγορών 
εργασίας, της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών τίτλων και προσόντων 
και της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων 
του δικτύου Eures.

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) Επένδυση στην εκπαίδευση, στις 
δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση, κατά 
τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες των ενδιαφερομένων 
πληθυσμιακών ομάδων, μέσω:

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να μεριμνήσει ώστε οι επεμβάσεις του στην εκπαίδευση, στη βελτίωση των 
επαγγελματικών προσόντων και στη δια βίου μάθηση να γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο για 
να καλύπτονται οι ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ενδιαφερομένων πληθυσμιακών ομάδων και 
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να επιτυγχάνεται έτσι μια πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων.

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 11

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 συνάφειας των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
με τις ανάγκες και την εξέλιξη της αγοράς
εργασίας, μέσα από την ενίσχυση της 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης και μέσα 
από μέτρα που θα διευκολύνουν την 
πορεία από την εκπαίδευση στην 
επαγγελματική κατάρτιση και στην 
εύρεση εργασίας, με ιδιαίτερη φροντίδα 
για την κατάρτιση των νέων, των 
μακροχρόνια ανέργων και των πιο 
ηλικιωμένων εργαζομένων ώστε, πέρα 
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από τη δυνατότητα απόλαυσης μιας 
ενεργού γήρανσης, να μπορούν να 
διατηρούνται στις θέσεις εργασίας τους. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να προάγει την ευθυγράμμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μεριμνώντας ιδιαίτερα για 
την πορεία από την εκπαίδευση στην επαγγελματική κατάρτιση και στην εύρεση εργασίας καθώς 
και προς τις ανάγκες συγκεκριμένων λιγότερο ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων όπως π.χ. 
των μακροχρόνια ανέργων, των νέων και των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων.

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) της ενεργού ένταξης: i) της ενεργού κοινωνικής και εργασιακής 
ένταξης των λιγότερο ευνοημένων 
πληθυσμιακών ομάδων· 

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) της πλήρους κοινωνικής και 
εργασιακής ενσωμάτωσης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ·

Or. es
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) της εργασιακής και κοινωνικής 
ένταξης των εργαζομένων μεταναστών·

Or. es

Αιτιολόγηση
Το ΕΚΤ οφείλει να αποσκοπεί με τις επεμβάσεις του στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των 
εργαζόμενων μεταναστών.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση i – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα 
εφαρμόζεται μόνο στην επικράτεια των 
κρατών μελών που περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον μία περιφέρεια NUTS 
επιπέδου 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 82 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού
(EΕ) αριθ. […] ή σε κράτη-μέλη επιλέξιμα 
για ενίσχυση από το Ταμείο Συνοχής, ή σε 
κράτη μέλη με υψηλά επίπεδα ανεργίας, 
με σκοπό την εκτέλεση δράσεων που θα 
συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας μέσω της βελτίωσης των 
θεσμικών ικανοτήτων και της 
αποτελεσματικότητας των δημοσίων 
διοικήσεων και υπηρεσιών· 

Or. es
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 16

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 έξι από τις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 17

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 έξι από τις 
επενδυτικές προτεραιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Or. es
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 18

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 έξι από τις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 19

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 

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 
της τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 108 και 109 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] και των 
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μέρος του προγράμματος που αφορά η 
συνολική επιχορήγηση, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού 
οικονομικού κονδυλίου που διατίθεται για 
τον σκοπό αυτό από κάθε άξονα 
προτεραιότητας.

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.

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στα επιδοτούμενα από το ΕΚΤ μέτρα πρέπει 
να επιδοτείται όχι μόνο στις πιο φτωχές περιφέρειες ή σε εκείνες που εξαρτώνται από το Ταμείο 
Συνοχής, αλλά σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ομοίως, για να προωθηθεί η δέουσα 
συμμετοχή των μικρών τοπικών φορέων -
ειδικά των πιο αραιοκατοικημένων και 
των αγροτικών περιοχών- στην 
εκπόνηση, εκτέλεση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ δυνάμει 
των όσων ορίζονται στο άρθρο 5 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […], οι 
διαχειριστικές αρχές ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος εξασφαλίζουν το 
κατάλληλο τμήμα από τους πόρους του 
ΕΚΤ για τη βελτίωση των ικανοτήτων 
των μικρών τοπικών φορέων.  

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να προβλέπει τη συμμετοχή των μικρών τοπικών φορέων, και ειδικά των 
φορέων των πιο αραιοκατοικημένων και των αγροτικών περιοχών, στην εκπόνηση, εκτέλεση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων που αυτό χρηματοδοτεί. 

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

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 

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 
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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.

την αύξηση της πραγματικής και 
μακροχρόνιας συμμετοχής και της 
προόδου των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, ιδίως μετά τον τοκετό και την 
παροχή φροντίδας σε συντηρούμενα 
πρόσωπα, της μείωσης των διακρίσεων 
που βασίζονται στο φύλο στην αγορά 
εργασίας όπως και των μισθολογικών 
διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
την καταπολέμηση των σχετικών με το 
φύλο στερεοτύπων στην εκπαίδευση και 
την κατάρτιση, καθώς και την διασφάλιση 
της συμφιλίωσης της επαγγελματικής, 
προσωπικής και οικογενειακής ζωής για 
τους άνδρες και τις γυναίκες, με ιδιαίτερη 
μέριμνα για τις ανάγκες όσων έχουν 
συντηρούμενα πρόσωπα, και με την 
προώθηση της δημιουργίας μεταξύ άλλων 
παιδικών σταθμών στα κέντρα εργασίας. 

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

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 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
τον αγώνα κατά των διακρίσεων και την 
αποδοχή της ποικιλομορφίας, την ισότητα 
των ευκαιριών για όλους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, 
ενσωματώνοντας εν προκειμένω την αρχή 
της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
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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.

(EΕ) αριθ. […], και μέσω ειδικών 
στοχευμένων ενεργειών στο πλαίσιο των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 και ειδικότερα στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο 
iii). Οι εν λόγω ενέργειες θα έχουν ως 
στόχο άτομα που υφίστανται διακρίσεις, 
και ειδικά πολλαπλές διακρίσεις, άτομα 
που εκτίθενται σε κίνδυνο δυσμενούς 
διάκρισης και άτομα με αναπηρία, με 
σκοπό την αύξηση της συμμετοχής τους 
στην αγορά εργασίας, 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. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η 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. Μεριμνά 
επίσης για τη συνεκτικότητα και 
συμπληρωματικότητα των δράσεων 
κοινωνικής καινοτομίας του ΕΚΤ και των 
δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο 
του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Κοινωνική Αλλαγή και 
Καινοτομία.

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 27

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 

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν 
θέματα για διακρατική συνεργασία από 
έναν κατάλογο που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Κανονισμού, 
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επιτροπή του ΕΚΤ. με την επιφύλαξη των άλλων θεμάτων 
που μπορεί να θεωρηθούν ενδιαφέροντα.

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και για να μεγιστοποιηθεί 
η αποτελεσματικότητα των ενισχύσεων 
του ΕΚΤ, συνυπολογίζονται, όποτε αυτό 
απαιτηθεί, οι πιο μειονεκτικές 
περιφέρειες και περιοχές, δυνάμει των 
άρθρων 174 και 349 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως είναι οι υπεραπόκεντρες 
περιφέρειες, οι υπερβόρειες περιφέρειες, 
οι νησιωτικές, ορεινές και διασυνοριακές 
περιφέρειες, όπως και οι μειονεκτικές 
αστικές περιοχές, οι παρακμάζουσες 
αγροτικές περιοχές και οι περιοχές που 
πλήττονται ιδιαίτερα από τη μετακόμιση 
επιχειρήσεων.  

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να δείξει ιδιαίτερη μέριμνα για τις πιο μειονεκτικές περιφέρειες και περιοχές, 
δυνάμει των άρθρων 349 και 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Συμπληρώνοντας τις παρεμβάσεις του 
ΕΤΠΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. [EΤΠΑ], το ΕΚΤ 
δύναται να στηρίζει βιώσιμη τοπική, τόσο 
αγροτική όσο και 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.

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

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


