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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.1.2019 A8-0461/174 

Τροπολογία  174 

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 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Το συνολικό χρηματοδοτικό 

κονδύλιο για το ΕΚΤ+ για την περίοδο 2021-

2027 ανέρχεται σε 101 174 000 000 ευρώ σε 

τρέχουσες τιμές. 

1.  Το συνολικό χρηματοδοτικό 

κονδύλιο για το ΕΚΤ+ για την περίοδο 

2021-2027 ανέρχεται σε *** ευρώ σε 

τρέχουσες τιμές. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να υπάρξει 

σημαντική αύξηση στα προβλεπόμενα 

κονδύλια στο πλαίσιο των εν εξελίξει 

διαπραγματεύσεων για το μελλοντικό 

ΠΔΠ. Τα μερίδια για τις διάφορες 

συνιστώσες του ΕΚΤ + που ορίζονται 

στις ακόλουθες παραγράφους θα πρέπει 

να είναι αναλογικά. 

Or. pt 

Αιτιολόγηση 

Οι επενδύσεις στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή στα κράτη μέλη θα 

πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του πολυετούς σχεδίου της ΕΕ. Απέναντι στην υποεπένδυση 

και στις πολιτικές λιτότητας, οι επιπτώσεις των οποίων τα τελευταία χρόνια σε πολλά κράτη 

μέλη ήταν δραματικές, τα προτεινόμενα κονδύλια είναι ανεπαρκή. Ως εκ τούτου, προτείνεται να 

αυξηθούν σημαντικά τα εν λόγω κονδύλια. 
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9.1.2019 A8-0461/175 

Τροπολογία  175 

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 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.  Τα κράτη μέλη επικεντρώνουν τους 

πόρους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης στις 

παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που προσδιορίζονται στα 

εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 

καθώς και στις σχετικές ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με 

το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ 

και το άρθρο 148 παράγραφος 4 της 

ΣΛΕΕ, και λαμβάνουν υπόψη τις αρχές 

και τα δικαιώματα που ορίζονται στον 

ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων. 

1.  Τα κράτη μέλη επικεντρώνουν τους 

πόρους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης στις 

παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που προσδιορίζονται στις 

οικείες στρατηγικές πολυετών 

επενδύσεων. 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, κατά 

περίπτωση, προωθούν συνέργειες και 

εξασφαλίζουν τον συντονισμό, τη 

συμπληρωματικότητα και τη 

συνεκτικότητα μεταξύ του ΕΚΤ+ και 

άλλων ενωσιακών ταμείων, προγραμμάτων 

και μέσων, όπως είναι το Erasmus, το 

Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και το 

Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων, 

συμπεριλαμβανομένων του εργαλείου 

υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και του 

μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης, τόσο 

στο στάδιο σχεδιασμού όσο και κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης. Τα κράτη μέλη 

και, κατά περίπτωση, η Επιτροπή 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, κατά 

περίπτωση, προωθούν συνέργειες και 

εξασφαλίζουν τον συντονισμό, τη 

συμπληρωματικότητα και τη 

συνεκτικότητα μεταξύ του ΕΚΤ+ και 

άλλων ενωσιακών ταμείων, προγραμμάτων 

και μέσων, όπως είναι το Erasmus και το 

Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης.  

Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, η 

Επιτροπή βελτιστοποιούν τους 

μηχανισμούς για τον συντονισμό ώστε να 

αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις των 

προσπαθειών και μεριμνούν για τη στενή 

συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων για την 

υλοποίηση, ώστε να εξασφαλιστούν 
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βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς για τον 

συντονισμό ώστε να αποφεύγονται οι 

αλληλεπικαλύψεις των προσπαθειών και 

μεριμνούν για τη στενή συνεργασία μεταξύ 

των αρμοδίων για την υλοποίηση, ώστε να 

εξασφαλιστούν συνεκτικές και 

απλουστευμένες δράσεις στήριξης. 

συνεκτικές και απλουστευμένες δράσεις 

στήριξης. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/176 

Τροπολογία  176 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Σοφία Σακοράφα, 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 7 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν 

κατάλληλο ποσό των πόρων του ΕΚΤ+ 

στο πλαίσιο της επιμερισμένης 

διαχείρισης για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που εντοπίζονται στις 

σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που 

εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 121 

παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 

148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

ΕΚΤ+ όπως ορίζεται στο άρθρο 4. 

διαγράφεται 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/177 

Τροπολογία  177 

João Ferreira, João Ferreira, Miguel Viegas, Σοφία Σακοράφα, 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 7 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν 

τουλάχιστον το 25 % των πόρων του 

ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 

διαχείρισης για τους ειδικούς στόχους της 

πολιτικής κοινωνικής ένταξης που 

ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημεία vii) έως xi), συμπεριλαμβανομένης 

της προώθησης της κοινωνικοοικονομικής 

ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών. 

3.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν 

τουλάχιστον το 25 % των πόρων του 

ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 

διαχείρισης για τους ειδικούς στόχους της 

πολιτικής κοινωνικής ένταξης που 

ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημεία vii) έως xi), συμπεριλαμβανομένης 

της προώθησης της κοινωνικοοικονομικής 

ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών. Όσον 

αφορά τα κράτη μέλη ή τις περιφέρειες 

με επίπεδα φτώχειας και ανεργίας πάνω 

από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τα 

κεφάλαια που τελούν υπό επιμερισμένη 

διαχείριση θα πρέπει να υπόκεινται σε 

ποσοστό συγχρηματοδότησης 

τουλάχιστον 90 %, ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται εκτέλεση του ΕΚΤ + η 

οποία να επιτρέπει επενδύσεις σε 

δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικά έργα 

που εγγυώνται την ανάπτυξη και 

μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή στα εν 

λόγω κράτη μέλη. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/178 

Τροπολογία  178 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Emmanuel 

Maurel, Patrick Le Hyaric 

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 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β)  Να ενδυναμωθούν τα συστήματα 

υγείας 

β) Να ενδυναμωθούν τα δημόσια 

συστήματα υγείας 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/179 

Τροπολογία  179 

João Ferreira, João Ferreira, Miguel Viegas, 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 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iv) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iv)  ανάπτυξη και εφαρμογή 

προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των 

μελλοντικών προκλήσεων του συστήματος 

υγείας. 

διαγράφεται 

Or. pt 

 

 


