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Έκθεση A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Σε ενωσιακό επίπεδο, το 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής συνιστά το 

πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών 

προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και για 

την παρακολούθηση της υλοποίησής 

τους. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις 

δικές τους εθνικές στρατηγικές πολυετών 

επενδύσεων προς στήριξη αυτών των 

προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης. Οι 

στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 

παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 

προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον 

καθορισμό και τον συντονισμό των 

επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας 

που πρόκειται να υποστηριχθούν από 

εθνική και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση. 

Επίσης, θα πρέπει να χρησιμεύσουν ώστε 

να αξιοποιηθεί η ενωσιακή 

χρηματοδότηση με συνεκτικό τρόπο και 

να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία 
της χρηματοδοτικής υποστήριξης που θα 

ληφθεί ιδίως από τα από τα προγράμματα 

που υποστηρίζονται από την Ένωση στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 

Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου+, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Θάλασσας και Αλιείας, του Ευρωπαϊκού 

Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Λειτουργίας 

Σταθεροποίησης Επενδύσεων και του 

(2) Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΤ+, δεν θα 

πρέπει να υπόκεινται σε καμίας μορφής 

πολιτική ή οικονομική αιρεσιμότητα. Οι 

μηχανισμοί αποτελούν παράνομο τρόπο 

ελέγχου των δημόσιων δαπανών των 

κρατών μελών και συνιστούν προσβολή 

της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των 

ευρωπαϊκών εθνών. 



 

AM\1173549EL.docx  PE631.631v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

μηχανισμού InvestEU, ανάλογα με την 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή 

ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για 

την αντιμετώπιση της διαχείρισης των 

μεταναστευτικών ροών στην Ένωση, 

συνολικά και για να εξασφαλιστεί μια 

συνεκτική, ισχυρή και συνεπής στήριξη 

της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των 

προσπαθειών, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 

παράσχει υποστήριξη για την προώθηση 

της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 

υπηκόων τρίτων χωρών 

συμπληρωματικά προς τις δράσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου 

και Μετανάστευσης. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Το πεδίο εφαρμογής των μέτρων 

ένταξης που προβλέπει το παρόν Ταμείο 

θα πρέπει να εστιάζει στους πολίτες που 

διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος. Το 

ΕΚΤ+ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

σε καμία περίπτωση για την προώθηση, 

με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, νέων 

μεταναστευτικών ροών προς την Ένωση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα μέτρα του ΕΚΤ+ απευθύνονται σε όλους τους πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, 

ανεξαρτήτως ιθαγένειας και εθνότητας. Οι θετικές διακρίσεις είναι παράγοντας γκετοποίησης 

και διαχωρισμού και αντιβαίνουν στους στόχους κοινωνικής ένταξης του ΕΚΤ+. 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Οι ιδιαίτερες διαρθρωτικές 

συνθήκες των αγροτικών, ορεινών και 

νησιωτικών περιοχών απαιτούν 

στοχευμένη και ειδική δέσμευση από το 

ΕΚΤ+ για την προώθηση, σε στενή 

συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές 

και τοπικές αρχές, της απασχόλησης, της 

κατάρτισης και της ανταγωνιστικότητας 

των εν λόγω περιοχών, και για την 

αποτροπή της μείωσης του πληθυσμού 

τους. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 

υλοποίηση των δράσεων που 

υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 

από την ορθή διακυβέρνηση και τη 

συνεργασία όλων των αρμόδιων 

εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 

φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων 

και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, 

των κοινωνικών εταίρων και της 

κοινωνίας των πολιτών. Είναι, επομένως, 

απαραίτητο τα κράτη μέλη να 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας 

των πολιτών στην υλοποίηση του ΕΚΤ+ 

στο πλαίσιο της επιμερισμένης 

διαχείρισης. 

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 

υλοποίηση των στόχων του ΕΚΤ+ και η 

πρόσβαση στους πόρους του στα κράτη 

μέλη εξακολουθούν να είναι 

προβληματικές. Είναι, επομένως, 

αναγκαίο τόσο να εξασφαλιστούν υψηλά 

πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας για 

το ΕΚΤ+ όσο και να μειωθεί ο 

γραφειοκρατικός φόρτος που παρακωλύει 

την πρόσβαση των εθνικών αρχών και 

των ΜΜΕ στο Ταμείο αυτό, προκειμένου 

να υποστηριχθούν οι νέοι και να 

καταπολεμηθεί η μακροχρόνια ανεργία 

επιτυχώς. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο viii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

viii) προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 

υπηκόων τρίτων χωρών και των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 

οι Ρομά· 

viii) προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 

πολιτών που διαμένουν νόμιμα στην 

Ένωση· 

Or. en 

 


