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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013 που 
προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρόταση που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) επαναλαμβάνει τον ρόλο που έχει ανατεθεί στο Ταμείο από το 1999, ήτοι την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση. Η συντάκτρια γνωμοδότησης 
χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού σχετικά με το ΕΚΤ, που προβλέπει την ενίσχυση των 
δεσμών μεταξύ του Ταμείου αυτού, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και 
των συμφωνημένων στόχων της Ένωσης στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και της προαγωγής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. 
Η επιδίωξη των στόχων αυτών αποτελεί απαραίτητο συνακόλουθο της Στρατηγικής της 
Λισαβόνας.

Με πιο στοχοθετημένες και απλοποιημένες δαπάνες, το ΕΚΤ υποστηρίζει, στο πλαίσιο των 
δύο στόχων - "Σύγκλιση" και "Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση" - την 
αυξημένη προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων· τη βελτίωση της 
πρόσβασης των αναζητούντων εργασία και των μη ενεργών προσώπων στην απασχόληση, 
την πρόληψη της ανεργίας, την παράταση του ενεργού βίου και την αύξηση της συμμετοχής 
των γυναικών και των μεταναστών στην αγορά εργασίας· την ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων με μειονεκτήματα και την καταπολέμηση των διακρίσεων· την 
προαγωγή της εταιρικής σχέσης για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης.

Εντούτοις, οι επενδυτικές δράσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και οι σχετικές με την ενίσχυση 
της θεσμικής ικανότητας, της αποτελεσματικότητας των δημοσίων διοικήσεων και των 
δημοσίων υπηρεσιών αφορούν μόνον τον στόχο "Σύγκλιση". Η συντάκτρια εισηγείται 
επομένως μεγαλύτερη ευελιξία στο θέμα αυτό και καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να μελετήσει το πρόβλημα.

Η συντάκτρια επικροτεί τη σαφή μνεία, στην πρόταση κανονισμού για το ΕΚΤ, της ανάγκης 
προαγωγής της ισότητας ανδρών και γυναικών, όχι μόνον μέσω της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, αλλά επίσης μέσω ειδικών δράσεων που 
στοχεύουν στην αύξηση της βιώσιμης συμμετοχής και της προόδου των γυναικών στην 
απασχόληση, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπει η Συνθήκη ΕΚ.

Η συντάκτρια φρονεί ότι η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων και η προαγωγή της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να υλοποιείται τόσο στην επαγγελματική 
κατάρτιση όσο και στην πρόσβαση, τη συμμετοχή και την πρόοδο στην απασχόληση.

Η ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα της καταπολέμησης των διακρίσεων και πιο 
συγκεκριμένα στην προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών είναι θεμελιώδους 
σημασίας για να εξελιχθούν οι νοοτροπίες και να υπάρξει ελπίδα για πραγματικές αλλαγές. Η 
συντάκτρια φρονεί συνεπώς ότι η χρηματοδότηση, μέσω ΕΚΤ, δράσεων ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης είναι απαραίτητη.

Η συντάκτρια προτείνει την ένταξη σχεδίων χρηματοδότησης των ειδικών δράσεων και των 
δράσεων ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στα επιχειρησιακά προγράμματα, σύμφωνα 
με το αίτημα της Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων που 
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διατυπώνεται στην έκθεση πρωτοβουλίας της María Antonia Avilés Perea με θέμα τους 
στόχους της ισότητας ευκαιριών ανδρών και γυναικών κατά την χρησιμοποίηση των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων (Α5-0059/2003). Η ένταξη αυτή θα επέτρεπε όχι μόνον 
τη βελτίωση της διαχείρισης των ταμείων, αλλά και την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο 
οι γυναίκες επωφελούνται ουσιαστικά από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις.

Δεδομένης της σημασίας που ενέχει η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών καθώς 
και η προαγωγή καινοτόμων δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών, η 
συντάκτρια επικροτεί το γεγονός ότι οι πτυχές αυτές έχουν περιληφθεί στον νέο κανονισμό 
ΕΚΤ.

Η συντάκτρια επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ο νέος κανονισμός ΕΚΤ προβλέπει τη 
διαβούλευση με μη κυβερνητικούς φορείς όσον αφορά τον προγραμματισμό, την εφαρμογή 
και την παρακολούθηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Η συντάκτρια ανησυχεί λόγω της απουσίας μέτρων δημοσιοποίησης των χρηματοδοτούμενων 
δραστηριοτήτων στην πρόταση κανονισμού του ΕΚΤ, ούτως να γίνονται πιο διαφανείς και 
πιο προσπελάσιμες στους ενδιαφερόμενους φορείς. Προτείνει την εισαγωγή τέτοιων μέτρων 
στην υπό εξέταση πρόταση κανονισμού. Εξάλλου, η συντάκτρια επιμένει στην ανάγκη 
παροχής απλής και ταχείας πρόσβασης στις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Το ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίζει τις 
πολιτικές των κρατών μελών που 
ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις 
που γίνονται στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την απασχόληση και τους 
συμφωνημένους στόχους της Κοινότητας σε 
σχέση με την κοινωνική ένταξη, την 
εκπαίδευση και κατάρτιση, προκειμένου να 
συμβάλει καλύτερα στην υλοποίηση των 
στόχων που έχουν συμφωνηθεί στα 

(3) Το ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίζει τις 
πολιτικές των κρατών μελών που 
ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις 
που γίνονται στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την απασχόληση και τους 
συμφωνημένους στόχους της Κοινότητας σε 
σχέση με την κοινωνική ένταξη, την 
εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και την 
προαγωγή της ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, προκειμένου να συμβάλει 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Λισαβόνας και 
του Γκέτεμποργκ. 

καλύτερα στην υλοποίηση των στόχων που 
έχουν συμφωνηθεί στα Ευρωπαϊκά 
Συμβούλια της Λισαβόνας και του 
Γκέτεμποργκ. 

Αιτιολόγηση

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης ΕΚ, 
στόχο της ΕΕ καθώς και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και της Στρατηγικής 
της Λισαβόνας. Το άρθρο 2 της πρότασης κανονισμού για την αποστολή του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου αναφέρει άλλωστε μεταξύ των στόχων της Κοινότητας την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών. Δεδομένης της σπουδαιότητας της αρχής αυτής και για λόγους συνοχής, 
είναι απαραίτητο να περιληφθεί ο στόχος αυτός στην αιτιολογική σκέψη 3.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Με στόχο να εξασφαλιστεί η επίσπευση 
και η διαχείριση της αλλαγής στα πλαίσια 
του στόχου "Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση", οι 
ενισχύσεις που χορηγεί το ΕΚΤ θα πρέπει να 
εστιάζονται ιδιαίτερα στην αύξηση της 
προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και 
των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της 
πρόσβασης στην απασχόληση και τη 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας, στην 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των 
ατόμων με μειονεκτήματα, στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων και στην 
προώθηση των εταιρικών σχέσεων για 
μεταρρυθμίσεις.

(4) Με στόχο να εξασφαλιστεί η επίσπευση 
και η διαχείριση της αλλαγής στα πλαίσια 
των στόχων "Σύγκλιση και Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση", οι 
ενισχύσεις που χορηγεί το ΕΚΤ θα πρέπει να 
εστιάζονται ιδιαίτερα στην αύξηση της 
προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και 
των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της 
πρόσβασης στην απασχόληση και τη 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας, στην 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των 
ατόμων με μειονεκτήματα, στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων και στην 
προώθηση των εταιρικών σχέσεων για 
μεταρρυθμίσεις.

Αιτιολόγηση

Οι αναφερόμενοι στόχοι εφαρμόζονται τόσο στο στόχο Σύγκλιση όσο και στο στόχο 
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Απαιτείται να εξασφαλιστεί η 
εναρμόνιση της δράσης του ΕΚΤ με τις 
πολιτικές που προβλέπονται στα πλαίσια της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 

(7) Απαιτείται να εξασφαλιστεί η 
εναρμόνιση της δράσης του ΕΚΤ με τα 
προγράμματα και τις πολιτικές που 
προβλέπονται στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 
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απασχόληση και να συγκεντρωθεί η στήριξη 
του ΕΚΤ στην υλοποίηση των 
κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων 
για την απασχόληση.

στρατηγικής για την απασχόληση ιδίως το 
πρόγραμμα PROGRESS, καθώς και με τα 
εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση 
και την κοινωνική ένταξη και να 
συγκεντρωθεί η στήριξη του ΕΚΤ στην 
υλοποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών 
και συστάσεων για την απασχόληση.

Αιτιολόγηση

Τα διαρθρωτικά ταμεία έρχονται να συμπληρώσουν τη δράση των κρατών μελών. Είναι 
επομένως απαραίτητος ο συντονισμός της δράσης του ΕΚΤ με τα εθνικά σχέδια δράσης για την 
απασχόληση και με τα σχέδια για την κοινωνική ένταξη (αιτιολογική σκέψη 13 του κανονισμού 
1784/1999 για το ΕΚΤ). πρέπει να προβλεφθεί η συνοχή μεταξύ της δράσης του ΕΚΤ και του 
προγράμματος PROGRESS, στο μέτρο που το πρόγραμμα αυτό αφορά την απασχόληση και την 
κοινωνική αλληλεγγύη. Το άρθρο 15 της πρότασης απόφασης για το PROGRESS (COM(2004) 
488) προβλέπει ρητά τον συντονισμό της δράσης του προγράμματος με το ΕΚΤ.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΚΤ στα πλαίσια των στόχων 
"Σύγκλιση" και "Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση" θα 
συμβάλουν στην προώθηση της ισότητας 
και της κατάργησης των ανισοτήτων μεταξύ 
των γυναικών και ανδρών· η ενσωμάτωση 
της διάστασης των φύλων θα πρέπει να 
συνδυαστεί με ειδικές δράσεις τόνωσης της 
βιώσιμης συμμετοχής και της προόδου των 
γυναικών στην απασχόληση.

(9) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΚΤ στα πλαίσια των στόχων 
"Σύγκλιση" και "Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση" θα 
συμβάλουν στην προώθηση της ισότητας 
και της κατάργησης των ανισοτήτων μεταξύ 
των γυναικών και ανδρών· η ενσωμάτωση 
της διάστασης των φύλων θα πρέπει να 
συνδυαστεί με ειδικές δράσεις βελτίωσης 
της πρόσβασης στην απασχόληση και 
τόνωσης της βιώσιμης συμμετοχής και της 
προόδου των γυναικών στην απασχόληση.

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, είναι κατ' αρχάς 
απαραίτητη η πρόβλεψη ειδικών μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην 
απασχόληση. Το άρθρο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού 1784/1999 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο προβλέπει άλλωστε ότι το ταμείο υποστηρίζει..."ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας".
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Τροπολογία 5
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α) ii)

ii) Επίσπευση και θετική διαχείριση της 
οικονομικής αλλαγής, ιδίως μέσω της 
σύλληψης και διάδοσης καινοτόμων και 
παραγωγικότερων μορφών οργάνωσης της 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
καλύτερης υγιεινής και ασφάλειας, 
προσδιορισμός των μελλοντικών 
απαιτήσεων όσον αφορά την απασχόληση 
και την ειδίκευση και ανάπτυξη ειδικών 
υπηρεσιών απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
υποστήριξης για εργαζόμενους στα πλαίσια 
της αναδιάρθρωσης εταιριών και των 
διάφορων τομέων.

ii) Επίσπευση και θετική διαχείριση της 
οικονομικής αλλαγής, ιδίως μέσω της 
σύλληψης και διάδοσης καινοτόμων και 
παραγωγικότερων μορφών οργάνωσης της 
εργασίας, ιδίως δε βελτιώσεων στον τομέα 
των συνθηκών εργασίας, της 
αναδιάρθρωσης του χρόνου εργασίας, της 
υγείας και ασφάλειας, προσδιορισμός των 
μελλοντικών απαιτήσεων όσον αφορά την 
απασχόληση και την ειδίκευση και 
ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και υποστήριξης για 
εργαζόμενους στα πλαίσια της 
αναδιάρθρωσης εταιριών και των διάφορων 
τομέων.

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας που προβλέπεται από τη Στρατηγική της Λισαβόνας και 
υποστηρίζεται από το ΕΚΤ προϋποθέτει επίσης τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς και 
την αναδιάρθρωση του χρόνου εργασίας, ιδίως προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευελιξία 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς εργασίας και να επιτραπεί ο συνδυασμός 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β), εισαγωγή

(β) Τόνωση της πρόσβασης στη 
απασχόληση αυτών που ζητούν εργασία και 
των μη εργαζόμενων, πρόληψη της 
ανεργίας, παράταση της ενεργού ζωής και 
αύξηση της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας γυναικών και μεταναστών, μέσω 
των ακόλουθων ενεργειών:

(β) Τόνωση της πρόσβασης στη 
απασχόληση αυτών που ζητούν εργασία,
ιδίως των νέων και ειδικότερα των νέων 
γυναικών, και των μη εργαζόμενων, 
πρόληψη της ανεργίας, παράταση της 
ενεργού ζωής και αύξηση της συμμετοχής 
καθώς και της προόδου στην αγορά 
εργασίας γυναικών και μεταναστών, μέσω 
των ακόλουθων ενεργειών:

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις στατιστικές, ο αριθμός των νέων που πλήττονται από ανεργία δεν σταματά να 
αυξάνει. Εξάλλου, η κατάσταση αυτή πλήττει ειδικότερα τις νέες γυναίκες. Η υποστήριξη του 
ΕΚΤ είναι θεμελιώδης για να παρασχεθεί βοήθεια στα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν το 
πρόβλημα αυτό.
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Τροπολογία 7
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β) ii α) (νέο)

ii a) Ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης και την αύξηση της 
συμμετοχής στην απασχόληση καθώς και 
για την πρόοδο των νέων και ειδικότερα 
των νέων γυναικών στην απασχόληση.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 6.

Τροπολογία 8
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β) iii)

iii) Ειδικά μέτρα για την διευκόλυνση της 
διαρκούς συμμετοχής και προόδου των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, για τη 
μείωση των διακρίσεων με βάση το φύλο 
στην αγορά εργασίας, ιδίως δε εξάλειψη των 
ουσιαστικών αιτίων για τις διαφορές στην 
αμοιβή με βάση το φύλο και εναρμόνιση 
εργασίας και ιδιωτικής ζωής μέσω της 
διευκόλυνσης της πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών και 
εξαρτώμενων προσώπων.

iii) Ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης στην απασχόληση και την 
διευκόλυνση της διαρκούς συμμετοχής και 
προόδου των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, για τη μείωση των διακρίσεων με 
βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, ιδίως δε
εξάλειψη των ουσιαστικών αιτίων για τις 
διαφορές στην αμοιβή με βάση το φύλο, και 
εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής 
μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών και 
εξαρτώμενων προσώπων.

Αιτιολόγηση

Απαιτούνται μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην 
απασχόληση. Το άρθρο 2 στοιχείο ε του κανονισμού 1784/1999 για το ΕΚΤ ορίζει ότι "το 
Ταμείο υποστηρίζει..  ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας".

Τροπολογία 9
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β) iv)

(iv) Ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών 
και αύξησης της συμμετοχής τους στην 
αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 

(iv) Ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών,
τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην 
απασχόληση και αύξησης της συμμετοχής
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καθοδήγησης και της γλωσσικής 
εκπαίδευσης καθώς και της αναγνώρισης 
των ειδικεύσεων που αποκτήθηκαν στο 
εξωτερικό.   

και της προόδου τους στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και 
της γλωσσικής εκπαίδευσης καθώς και της 
αναγνώρισης των ειδικεύσεων που 
αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. 

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα των προσώπων που έχουν μεταναστεύσει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνον να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να συμμετέχουν σ' 
αυτήν μονίμως, αλλά και να προοδεύουν επαγγελματικά.

Τροπολογία 10
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ) i)

i) Αναζήτηση τόπων για την ενσωμάτωση 
στην αγορά εργασίας ατόμων με 
μειονεκτήματα, ατόμων που αντιμετωπίζουν 
κοινωνικό αποκλεισμό, ατόμων που 
εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο, των 
μειονοτήτων και των ατόμων με αναπηρίες, 
μέσω μέτρων για την προώθηση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας, συνοδευτικές 
δράσεις και σχετικές υπηρεσίες κοινωνικής 
στήριξης και φροντίδας.

i) Αναζήτηση τόπων για την ενσωμάτωση 
στην αγορά εργασίας ατόμων με 
μειονεκτήματα, ατόμων που αντιμετωπίζουν 
κοινωνικό αποκλεισμό, ατόμων που 
εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο, των 
μειονοτήτων και των ατόμων με αναπηρίες, 
μέσω μέτρων για την προώθηση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας, συνοδευτικές 
δράσεις και κατάλληλες υπηρεσίες 
κοινωνικής στήριξης και φροντίδας.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μεταφραστικό σφάλμα σε σχέση με την αρχικό αγγλικό πρωτότυπο που μιλάει για 
συνοδευτικές δράσεις και "συναφείς" (relevant) υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και φροντίδας.

Τροπολογία 11
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ) ii)

ii) Ποικιλία στο χώρο εργασίας και 
καταπολέμηση των διακρίσεων όσον αφορά 
την πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω 
της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής 
των τοπικών κοινοτήτων και των 
επιχειρήσεων.

ii) Ποικιλία στο χώρο εργασίας και 
καταπολέμηση των διακρίσεων όσον αφορά 
την επαγγελματική κατάρτιση, την 
πρόσβαση, τη συμμετοχή και την πρόοδο
στην αγορά εργασίας μέσω της 
ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής των 
τοπικών κοινοτήτων και των επιχειρήσεων.
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Αιτιολόγηση

Οι διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με μειονεκτήματα δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνον 
την πρόσβαση αλλά και τη συμμετοχή στην απασχόληση και την πρόοδο στην απασχόληση, 
καθώς και την επαγγελματική κατάρτιση.

Τροπολογία 12
Άρθρο 3, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Το ΕΚΤ υποστηρίζει τις δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού, που εφαρμόζονται από τα κράτη 
μέλη και στοχεύουν στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων και στην προαγωγή της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
στην κοινωνία.

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών 
προϋποθέτει ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να υπάρξει βαθμιαία εξέλιξη της νοοτροπίας 
και να επιτευχθεί πραγματική ισότητα στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 13
Άρθρο 3, παράγραφος 4

4. Κατά την υλοποίηση της προτεραιότητας 
της κοινωνικής ένταξης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο (γ) εδάφιο (i) η 
χρηματοδότηση δράσεων από το ΕΚΤ στα 
πλαίσια του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] [ΕΤΠΑ] είναι 
δυνατόν να ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο στο 
10% του σχετικού άξονα προτεραιότητας.

4. Κατά την υλοποίηση της προτεραιότητας 
της κοινωνικής ένταξης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο (γ) εδάφιο (i) η 
χρηματοδότηση δράσεων από το ΕΚΤ στα 
πλαίσια του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] [ΕΤΠΑ] είναι 
δυνατόν να ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο στο 
10% του σχετικού άξονα προτεραιότητας.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για σφάλμα αρίθμησης των παραγράφων. Είναι το άρθρο 3 παράγραφος 1, στοιχείο 
γ) ι) που αφορά την κοινωνική ένταξη και όχι η παράγραφος 2 γ) ι).

Τροπολογία 14
Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
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περιέχουν σχέδιο χρηματοδότησης των 
ειδικών δράσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των δράσεων που αποβλέπουν στην 
προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αιτιολόγηση

Η ένταξη στα επιχειρησιακά προγράμματα σχεδίου χρηματοδότησης για τα διάφορα ειδικά 
μέτρα και δράσεις, ιδίως για αυτές που προορίζονται για την προαγωγή της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, θα επιτρέψει τον έλεγχο της χρησιμοποίησης των ταμείων και την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας κάθε παρέμβασης.

Τροπολογία 15
Άρθρο 4, παράγραφος 4

4. Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι και δείκτες 
που επιλέγονται για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης του εθνικού στρατηγικού 
πλαισίου αναφοράς, το οποίο προβλέπεται 
στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
[…] [περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής], είναι εκείνοι που 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την απασχόληση και των 
συμφωνημένων στόχων της Κοινότητας 
στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Οι δείκτες 
παρακολούθησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων πρέπει να συμβαδίζουν με 
αυτούς τους ποσοτικοποιημένους στόχους.

4. Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι και δείκτες 
που επιλέγονται για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης του εθνικού στρατηγικού 
πλαισίου αναφοράς, το οποίο προβλέπεται 
στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
[…] [περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής], είναι εκείνοι που 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την απασχόληση και των 
συμφωνημένων στόχων της Κοινότητας 
στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς και 
της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. 
Οι δείκτες παρακολούθησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων πρέπει να 
συμβαδίζουν με αυτούς τους 
ποσοτικοποιημένους στόχους.

Αιτιολόγηση

Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί στόχο της Κοινότητας που πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη από το ΕΚΤ.

Τροπολογία 16
Άρθρο 4, παράγραφος 5

5. Στο πλαίσιο των αξιολογήσεων που 5. Στο πλαίσιο των αξιολογήσεων που 
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πραγματοποιούνται για τις δράσεις του ΕΚΤ 
αξιολογούνται επίσης και η συμβολή των 
δράσεων που στηρίζει το ΕΚΤ για την 
υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για 
την απασχόληση και των στόχων της 
Κοινότητας στους τομείς της κοινωνικής 
ένταξης, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης στο οικείο κράτος μέλος.

πραγματοποιούνται για τις δράσεις του ΕΚΤ 
αξιολογούνται επίσης και η συμβολή των 
δράσεων που στηρίζει το ΕΚΤ για την 
υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για 
την απασχόληση και των στόχων της 
Κοινότητας στους τομείς της κοινωνικής 
ένταξης, της προαγωγής της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο οικείο 
κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αξιολογείται σε ποιο βαθμό οι χρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ δράσεις 
συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 17
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη και η διαχειριστική αρχή 
κάθε επιχειρησιακού προγράμματος 
φροντίζουν για τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και για τις δέουσες 
διαβουλεύσεις με μη κυβερνητικούς φορείς 
στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, στους 
τομείς του προγραμματισμού, της 
υλοποίησης και της παρακολούθησης της 
ενίσχυσης από το ΕΚΤ.

2. Τα κράτη μέλη και η διαχειριστική αρχή 
κάθε επιχειρησιακού προγράμματος 
φροντίζουν για τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και για τις δέουσες 
διαβουλεύσεις με μη κυβερνητικούς φορείς 
στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, στους 
τομείς του προγραμματισμού, της 
υλοποίησης, της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης της ενίσχυσης από το ΕΚΤ.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 10 του γενικού κανονισμού προβλέπει ότι η εταιρική σχέση  αφορά την προετοιμασία 
και την παρακολούθηση του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς καθώς και την εκπόνηση, 
εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των καταλλήλων εταίρων, και ιδίως των περιφερειών, στα διάφορα 
στάδια του προγραμματισμού.

Τροπολογία 18
Άρθρο 5, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την ενημέρωση του 
κοινού και των ενδιαφερομένων φορέων 
όσον αφορά τα επιχειρησιακά 
προγράμματα και τις δραστηριότητες που 
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μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το 
ΕΚΤ.

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερομένων φορέων επιτρέπει να εξασφαλίζεται 
διαφάνεια στις παρεμβάσεις του Ταμείου, να αυξάνεται ο αριθμός των προτεινομένων σχεδίων 
καθώς και η συμμετοχή στις χρηματοδοτούμενες δράσεις, και θα συμβάλει στην επίλυση του 
προβλήματος της ανεπαρκούς χρησιμοποίησης των πιστώσεων.

Τροπολογία 19
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Οι διαχειριστικές αρχές κάθε 
επιχειρησιακού προγράμματος 
υποστηρίζουν την επαρκή συμμετοχή και 
πρόσβαση των κοινωνικών εταίρων στις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται με 
βάση το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.

3. Οι διαχειριστικές αρχές κάθε 
επιχειρησιακού προγράμματος 
υποστηρίζουν την επαρκή συμμετοχή και 
πρόσβαση των κοινωνικών εταίρων στις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται με 
βάση το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

Στα πλαίσια του στόχου «Σύγκλιση» το 2% 
τουλάχιστο των πόρων του ΕΚΤ διατίθενται 
για την δημιουργία ικανοτήτων και για 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από 
κοινού από τους κοινωνικούς εταίρους, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την 
προσαρμοστικότητα των εργαζόμενων και 
των επιχειρήσεών, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1) στοιχείο (α).

Στα πλαίσια του στόχου «Σύγκλιση» το 2% 
τουλάχιστο των πόρων του ΕΚΤ διατίθενται 
για την δημιουργία ικανοτήτων και για 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από 
κοινού από τους κοινωνικούς εταίρους, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την 
προσαρμοστικότητα των εργαζόμενων και 
των επιχειρήσεών, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1) στοιχείο (α).

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για λάθος στην αρίθμηση του άρθρου αναφοράς.

Τροπολογία 20
Άρθρο 5, παράγραφος 4

4. Η διαχειριστική αρχή κάθε 
επιχειρησιακού προγράμματος στηρίζει την 
επαρκή συμμετοχή και πρόσβαση μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στις 
χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες, ιδίως 
στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και της 
ισότητας γυναικών και ανδρών.

4. Η διαχειριστική αρχή κάθε 
επιχειρησιακού προγράμματος στηρίζει την 
επαρκή συμμετοχή και την απλή και 
γρήγορη πρόσβαση των ενδιαφερομένων μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στις 
χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες, ιδίως 
στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και της 
ισότητας γυναικών και ανδρών.
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Αιτιολόγηση

Οι ΜΚΟ συναντούν συχνά δυσκολίες πρόσβασης στις χρηματοδοτούμενες από τα διαρθρωτικά 
ταμεία δραστηριότητες, ιδίως λόγω των συχνά μεγάλων καθυστερήσεων και της δυσκολίας της 
διαδικασίας. Η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού 1784/1999 για το ΕΚΤ προβλέπει 
άλλωστε ότι "μπορούν να προβλεφθούν ρυθμίσεις με τις οποίες οι τοπικές ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανισμών μπορούν, με απλές και ταχείες 
διαδικασίες, να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στις ενισχύσεις του Ταμείου".

Τροπολογία 21
Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη και οι διαχειριστικές αρχές 
φροντίζουν ώστε τα επιχειρησιακά 
προγράμματα να περιλαμβάνουν περιγραφή 
του τρόπου με τον οποίο προωθείται η 
ισότητα των φύλων στον προγραμματισμό, 
στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση, 
με τη χρησιμοποίηση ειδικών δεικτών 
ενδεχομένως, καθώς και στην αξιολόγηση. 

Τα κράτη μέλη και οι διαχειριστικές αρχές 
φροντίζουν ώστε τα επιχειρησιακά 
προγράμματα να περιλαμβάνουν περιγραφή 
του τρόπου με τον οποίο προωθείται η 
ισότητα των φύλων στον προγραμματισμό, 
στην υλοποίηση, στην παρακολούθηση και 
στην αξιολόγηση, ιδίως με τη 
χρησιμοποίηση στατιστικών στοιχείων και 
ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, 
κατανεμημένων ανά φύλο. 
Τα κράτη μέλη φροντίζουν για την 
ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών 
στη σύνθεση των οργανισμών λήψης 
αποφάσεων, επιλογής και 
παρακολούθησης, σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο. 

Αιτιολόγηση

Η συστηματική χρησιμοποίηση στατιστικών στοιχείων και ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, 
κατανεμημένων ανά φύλο, είναι αποφασιστικής σημασίας για την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων του Ταμείου σε 
σχέση με την επίτευξη του στόχου της ισότητας ευκαιριών. Η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και 
ανδρών στους προαναφερόμενους οργανισμούς είναι απαραίτητη προκειμένου για την ορθή 
αξιοποίηση των ταμείων στον τομέα της ισότητας των φύλων (πρβλ. άρθρο 35 του γενικού 
κανονισμού 1269/1999 για τα διαρθρωτικά ταμεία, σχετικά με τη σύνθεση των επιτροπών 
παρακολούθησης).

Τροπολογία 22
Άρθρο 10, στοιχείο γ)

(γ) της δράσης ενίσχυσης της κοινωνικής 
ένταξης και της απασχόλησης των 

(γ) της δράσης ενίσχυσης της κοινωνικής 
ένταξης και της απασχόλησης των 
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μειονοτήτων, μειονοτήτων, των ατόμων με 
μειονεκτήματα και των ατόμων με 
αναπηρίες·

Αιτιολόγηση

Η ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει, πέρα από τη συνθετική 
παρουσίαση των δράσεων υπέρ των εθνικών μειονοτήτων, και άλλες κατηγορίες προσώπων, 
ιδίως των ατόμων με μειονεκτήματα και των ατόμων με αναπηρίες. Η ετήσια και τελική έκθεση
υλοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει συνθετική παρουσίαση των δράσεων υπέρ της ενίσχυσης 
της κοινωνικής ένταξης και της ένταξης στην απασχόληση για όλα τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ).
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