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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 

(2) Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις 

δικές τους εθνικές στρατηγικές πολυετών 

επενδύσεων. 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 

μηχανισμού InvestEU, ανάλογα με την 

περίπτωση. 
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Επενδύσεων και του μηχανισμού 

InvestEU, ανάλογα με την περίπτωση. 

Or. pt 
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Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει 

μεταρρυθμίσεις της πολιτικής και των 

συστημάτων στους τομείς της 

απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της 

υγειονομικής περίθαλψης και της 

μακροχρόνιας φροντίδας, καθώς και της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

Προκειμένου να ενισχυθεί η 

ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό εξάμηνο, 

τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν ένα 

κατάλληλο ποσό των πόρων από το 

σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης για την 

εφαρμογή των σχετικών ειδικών ανά 

χώρα συστάσεων όσον αφορά τις 

διαρθρωτικές προκλήσεις που είναι 

σκόπιμο να αντιμετωπιστούν μέσω 

πολυετών επενδύσεων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+. Η Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν τη συνοχή, τον συντονισμό 

και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του 

σκέλους της επιμερισμένης διαχείρισης και 

του σκέλους Υγείας του ΕΚΤ+ και του 

προγράμματος Στήριξης των 

Μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων 

του μέσου επίτευξης μεταρρυθμίσεων και 

του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να διασφαλίζουν, σε όλα τα 

(21)  Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει τις 

στρατηγικές πολυετών επενδύσεων των 

κρατών μελών, για πολιτικές και 

συστήματα στους τομείς της 

απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της 

υγειονομικής περίθαλψης και της 

μακροχρόνιας φροντίδας, καθώς και της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν τη συνοχή, τον συντονισμό 

και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του 

σκέλους της επιμερισμένης διαχείρισης και 

του σκέλους Υγείας του ΕΚΤ+. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να διασφαλίζουν, σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας, τον 

αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου 

να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η 

συμπληρωματικότητα και η συνέργια 

μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 

συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 

βοήθειας αυτής. 
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στάδια της διαδικασίας, τον 

αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου 

να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η 

συμπληρωματικότητα και η συνέργια 

μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 

συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 

βοήθειας αυτής. 

Or. pt 
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Άρθρο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το ΕΚΤ+ αποσκοπεί στην υποστήριξη των 

κρατών μελών για την επίτευξη υψηλών 

επιπέδων απασχόλησης, δίκαιης 

κοινωνικής προστασίας και εκπαιδευμένου 

και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού 

έτοιμου για τον μελλοντικό κόσμο 

εργασίας, σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017. 

Το ΕΚΤ+ αποσκοπεί στην υποστήριξη των 

κρατών μελών για την επίτευξη υψηλών 

επιπέδων απασχόλησης, δίκαιης 

κοινωνικής προστασίας και εκπαιδευμένου 

και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού 

έτοιμου για τον μελλοντικό κόσμο 

εργασίας, σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017. 

Το ΕΚΤ+ στηρίζει, συμπληρώνει και 

προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών 

μελών για την εξασφάλιση ίσων 

ευκαιριών, την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας, 

την κοινωνική προστασία και ένταξη 

καθώς και για ένα υψηλό επίπεδο 

προστασίας της υγείας του ανθρώπου. 

Το ΕΚΤ+ στηρίζει, συμπληρώνει και 

προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών 

μελών για την εξασφάλιση ίσων 

ευκαιριών, τη μείωση της φτώχειας, την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις 

δίκαιες συνθήκες εργασίας, την κοινωνική 

προστασία και ένταξη καθώς και για ένα 

υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του 

ανθρώπου. 

Το ταμείο υλοποιείται: Το ταμείο υλοποιείται υπό καθεστώς 

επιμερισμένης διαχείρισης. 

α) στο πλαίσιο της επιμερισμένης 

διαχείρισης, για το μέρος της βοήθειας 

που αντιστοιχεί στους ειδικούς στόχους 

που αναφέρονται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 («σκέλος του ΕΚΤ+ στο 

πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης»), 

και 
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β) στο πλαίσιο της άμεσης και της 

έμμεσης διαχείρισης για το μέρος της 

βοήθειας που αντιστοιχεί στους στόχους 

που αναφέρονται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 και στο άρθρο 23 («σκέλος 

Απασχόλησης και Κοινωνική 

Καινοτομία») και για το μέρος της 

βοήθειας που αντιστοιχεί στους στόχους 

που αναφέρονται στο άρθρο 4 

παράγραφοι 1 και 3 και στο άρθρο 26 

(«σκέλος Υγεία»). 

 

Or. pt 



 

AM\1173568EL.docx  PE631.631v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.1.2019 A8-0461/172 

Τροπολογία  172 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο ix 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ix) ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης 

πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και 

οικονομικά προσιτές υπηρεσίες· 

εκσυγχρονισμός των συστημάτων 

κοινωνικής προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 

πρόσβασης στην κοινωνική προστασία· 

βελτίωση της προσβασιμότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών 

μακροχρόνιας περίθαλψης· 

ix) ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης 

πρόσβασης σε δημόσιες, καθολικές και 

ποιοτικές υπηρεσίες· εκσυγχρονισμός των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 

πρόσβασης στην κοινωνική προστασία· 

βελτίωση της προσβασιμότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης και των 

υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης· 

 

Or. pt 
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Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.  Στο σκέλος Υγεία, το ΕΚΤ+ 

υποστηρίζει την προαγωγή της υγείας και 

την πρόληψη των νόσων, συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα 

και την ανθεκτικότητα των συστημάτων 

υγείας, καθιστά ασφαλέστερη την 

υγειονομική περίθαλψη, μειώνει τις 

ανισότητες στον τομέα της υγείας, 

προστατεύει τους πολίτες από διασυνοριακές 

απειλές κατά της υγείας και στηρίζει τη 

νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της υγείας. 

3.  Στο σκέλος Υγεία, το ΕΚΤ+ 

υποστηρίζει την προαγωγή της υγείας και 

την πρόληψη των νόσων, συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα 

και την ανθεκτικότητα των δημόσιων 

συστημάτων υγείας, καθιστά ασφαλέστερη 

την υγειονομική περίθαλψη, μειώνει τις 

ανισότητες στον τομέα της υγείας, 

προστατεύει τους πολίτες από 

διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και 

στηρίζει τη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα 

της υγείας. 

 

Or. pt 

 

 


