
Συνημμένο 1                

Στόχοι Πολιτικής και Ειδικοί Στόχοι ανά Ταμείο  
(όπως έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή1) 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και 
έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού 

ΕΤΠΑ i. Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και 
αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών· 
 
ii. Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις· 
 
iii. Ενίσχυση της ανάπτυξης και  ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ· 
 
iv. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη 
βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα· 
 

2. Μια πιο πράσινη Ευρώπη, με 
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, μέσω της προώθησης της 
δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές 
ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων 
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, 
της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης των κινδύνων 

ΕΤΠΑ, 
Ταμείο 

Συνοχής  

i. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης· 
 
ii. Προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
 
iii. Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων 
και εξοπλισμού αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο· 
 
iv. Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, 
της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές· 
 
v. Προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων· 
 
vi. Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία· 
 
vii. Ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων 
υποδομών στο αστικό περιβάλλον και μείωση της 
ρύπανσης· 
 

 Ταμείο 

Αλιείας 

(ΕΤΘΑ) 

i. Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης 

των θαλάσσιων βιολογικών πόρων· 

 

ii. Συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ, μέσω 
της ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και 
των ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών· 
 
iv. Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών 
και καθιέρωση ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών 
και με βιώσιμη διαχείριση θαλασσών. 
 

3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη 
μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας 

ΕΤΠΑ, 
Ταμείο 

Συνοχής 

i. Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας· 
 

                                                           
1Κανονισμός COM(2018) 372 για το ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN), Κανονισμός COM(2018) 382 για το ΕΚΤ+ (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1564562288306&uri=CELEX:52018PC0382) και Κανονισμός COM(2018) 390 για το ΕΤΘΑ (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1564641686945&uri=CELEX:52018PC0390). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1564562288306&uri=CELEX:52018PC0382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1564562288306&uri=CELEX:52018PC0382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1564641686945&uri=CELEX:52018PC0390
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1564641686945&uri=CELEX:52018PC0390
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και της περιφερειακής συνδεσιμότητας 
ΤΠΕ 

ii. Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική 
αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και διατροπικού ΔΕΔ-Μ· 
 
iii. Ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική 
αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, 
περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, 
περιλαμβανομένης της βελτιωμένης πρόσβασης σε ΔΕΔ-
Μ και διασυνοριακή κινητικότητα· 
 
iv. Προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής 
κινητικότητας· 
 

4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων 

ΕΤΠΑ i. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών 
εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής 
καινοτομίας και των κοινωνικών υποδομών· 
 
ii. Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς 
αποκλεισμούς, μέσω της ανάπτυξης υποδομών· 
 
iii. Επέκταση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, των μεταναστών και 
των μειονεκτουσών ομάδων, μέσω της εφαρμογής 
ολοκληρωμένων μέτρων, που αφορούν μεταξύ άλλων τη 
στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες· 
 
iv. Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη μέσω της ανάπτυξης υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης· 
 

 ΕΚΤ+ i. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των 
ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων και των 
μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των οικονομικά μη 
ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και 
της κοινωνικής οικονομίας· 
 
ii. Εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και 
των υπηρεσιών για την αξιολόγηση και την πρόβλεψη 
των αναγκών σε δεξιότητες, και εξασφάλιση της έγκαιρης 
και εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξης της 
προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των 
μεταβάσεων και της κινητικότητας· 
 
iii. Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής 
και της οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένης της 
πρόσβασης στην παιδική φροντίδα, προώθηση ενός 
υγιούς και κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού 
περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κινδύνων για την 
υγεία, προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, 
των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή 
και προώθηση της ενεργού και υγιούς γήρανσης· 
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iv. Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με την αγορά εργασίας, με σκοπό τη στήριξη 
της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, περιλαμβανομένων 
των ψηφιακών δεξιοτήτων· 
 
v. Προώθηση της ίσης πρόσβασης και ολοκλήρωσης 
ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες, από την 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, μέσω της γενικής 
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έως την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση και  
εκμάθηση ενηλίκων, περιλαμβανομένης της 
διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους· 
 
vi. Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως με ευκαιρίες 
για ευέλικτη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευση για όλους, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ψηφιακές δεξιότητες, την καλύτερη πρόβλεψη των 
αλλαγών και των απαιτήσεων για νέες δεξιότητες με 
βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκολύνοντας 
τις μεταβάσεις στη σταδιοδρομία και προωθώντας την 
επαγγελματική κινητικότητα· 
 
vii. Ενθάρρυνση της ενεργού ένταξης με σκοπό την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ενεργού 
συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας· 
 
viii. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
υπηκόων τρίτων χωρών και των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά· 
 
ix. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες· 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, περιλαμβανομένης της προώθησης της 
πρόσβασης στην κοινωνική προστασία· βελτίωση της 
προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας 
περίθαλψης· 
 
x. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό 
αποκλεισμό, περιλαμβανομένων των άπορων ατόμων και 
των παιδιών· 
 
xi. Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης, μέσω της παροχής 
τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας προς τους 
απόρους, περιλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων· 
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους 
πολίτες μέσω της προώθησης της 
βιώσιμης και ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και 
παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω 
της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών. 

ΕΤΠΑ i. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής 
και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές· 
 
ii. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής 
και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων 
των αγροτικών και των παράκτιων περιοχών, μέσω 
επίσης της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων· 

 Ταμείο 

Αλιείας 

(ΕΤΘΑ) 

iii. Ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας 

οικονομίας και προώθηση της ευημερίας των παράκτιων 

κοινοτήτων· 

 


