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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο συντάκτης της παρούσης εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση δημιουργίας 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Μαΐου 

2017. Θεμέλιος λίθος της ΕΕ είναι η αλληλεγγύη: Αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της, 

αλληλεγγύη πάνω από σύνορα μεταξύ των κρατών μελών της, αλληλεγγύη στην πράξη, εντός 

και εκτός Ένωσης. Πρόκειται για μια κοινή μας αξία που την νοιώθουμε πολύ έντονα μέσα 

στην ΕΕ. Αποτελεί κομμάτι του συνθετικού ιστού της Ευρώπης, το συστατικό εκείνο που 

επιτρέπει στο ευρωπαϊκό ιδεώδες να συγκινεί τη μία γενιά μετά την άλλη και να προωθεί 

ιδέες αποδεκτές σε ολόκληρη την Ένωση. 

 

Η παρούσα πρόταση περί Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης διαμορφώνει ακριβώς τη 

νομική βάση που χρειάζεται μια πρωτοβουλία που παρέχει σε νέους ανθρώπους σε ολόκληρη 

την ΕΕ την ευκαιρία να κάνουν πράξη τα όνειρά τους για μια καλύτερη Ένωση, δίνοντας με 

αυτόν τον τρόπο ώθηση στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα και ταυτόχρονα αναπτύσσοντας τις 

προσωπικές τους δεξιότητες.  

 

Ο συντάκτης της παρούσης ωστόσο παραμένει απολύτως πεπεισμένος ότι το Σώμα αξίζει να 

διαθέτει τον δικό του προϋπολογισμό. Για την περίοδο 2018-2020, η Επιτροπή προτείνει να 

καλυφθεί η χρηματοδότηση του Σώματος κατά τα τρία τέταρτα μέσω ανακατανομής πόρων 

από προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, εντός των ορίων των σημερινών τους 

κονδυλίων. Προτείνεται λοιπόν η ανακατανομή 197,7 εκατομμυρίων EUR από το Erasmus+ 

και 10 εκατομμυρίων EUR από το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία (EaSI), καθώς και 47,3 εκατομμυρίων EUR από προγράμματα άλλων τομέων (εκ 

των οποίων 35 εκατομμύρια EUR από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 6 εκατομμύρια EUR 

από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, 4,5 εκατομμύρια EUR από το 

πρόγραμμα LIFE και 1,8 εκατομμύρια EUR από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)). Μόλις το ένα τέταρτο του συνολικού κονδυλίου για το Σώμα θα 

αποτελεί νέα χρηματοδότηση.  

 

Ο συντάκτης της παρούσης είναι κατηγορηματικά αντίθετος προς μια τέτοια διευθέτηση που 

χρηματοδοτεί το Σώμα εις βάρος καίριων δραστηριοτήτων άλλων σημαντικών 

προγραμμάτων της ΕΕ που έχουν επίσης σημαντικές αποστολές και επιδιώξεις, με τα 

αντίστοιχα κονδύλια, όπως είχαν αυτά εγγραφεί στον προϋπολογισμό στην αρχή του 

τρέχοντος ΠΔΠ. Αυτό που μπορεί ενδεχομένως να γίνει αποδεκτό σε μια αρχική, 

δοκιμαστική περίοδο, όταν η γρήγορη εκκίνηση και λειτουργία έχουν μεγάλη σημασία, δεν 

μπορεί βεβαίως να αποτελέσει μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη λύση για τη χρηματοδότηση 

ενός σημαντικού προγράμματος που δεν αξίζει απλώς να διαθέτει δική του νομική βάση αλλά 

και ένα φιλόδοξο κονδύλι νέας χρηματοδότησης.  

 

Οι νέες πολιτικές προτεραιότητες κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ απαιτούν νέους 

χρηματοδοτικούς πόρους που μπορούν να εξευρεθούν με τη κινητοποίηση των διατάξεων 

ευελιξίας αλλά και των ειδικών μηχανισμών που προβλέπει ο κανονισμός ΠΔΠ, και τούτο 

αφού εξαντληθούν τα διαθέσιμα περιθώρια. Εάν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί 

όντως νέα πρωτοβουλία προτεραιότητας σύμφωνα με τη διατύπωση της κοινής δήλωσης 

σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017, τότε είναι εύλογη η απαίτηση 

να του δοθούν νέοι χρηματοδοτικοί πόροι προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του χωρίς να 

υπονομευθούν άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα και σχέδια που βρίσκονται 

ήδη σε εξέλιξη.  
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Ο συντάκτης της παρούσης συντάσσεται με την άποψη ότι τα μέσα ευελιξίας που παρέχει το 

τρέχον ΠΔΠ και τα οποία ενισχύθηκαν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης, όπως είναι 

ο μηχανισμός ευελιξίας και το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης κατά την 

περίοδο 2018-2020. Ανακατανομή μπορεί να γίνει δεκτή μόνο όταν η μεταφορά κονδυλίων 

είχε προβλεφθεί από την αρχή του προγράμματος, όπως στην περίπτωση των κονδυλίων για 

τις ενδοενωσιακές δραστηριότητες της Ερωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+. Με την κατάργηση των συνεισφορών από το πρόγραμμα για την 

απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τον μηχανισμό 

πολιτικής προστασίας, το πρόγραμμα LIFE και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης προς το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και με την επιστροφή των ποσών αυτών 

στις γραμμές του προϋπολογισμού από τις οποίες ελήφθησαν σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο 

χρηματοδότησης, ο συντάκτης γνωμοδότησης εκπέμπει ένα σαφές μήνυμα για τη 

χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας αυτής.    

 

 

Το LIFE αντιμετωπίζει περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις και έχει προσφέρει 

σημαντικότατες βελτιώσεις στην περιβαλλοντική κατάσταση της ΕΕ. Προκειμένου να 

συνεχίσει αυτό να αντιμάχεται την κλιματική μεταβολή και να παραμένει ευθυγραμμισμένο 

με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της COP21, δεν πρέπει η 

χρηματοδότηση του LIFE να υποστεί ανακατανομή για άλλους σκοπούς.  

 

Το ΕΓΤΑΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελούν τμήμα των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης. Στόχος των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων είναι η μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των ρυθμών ανάπτυξης που 

εμφανίζουν οι διάφορες περιοχές. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν πρέπει να 

χρηματοδοτηθεί από πόρους που θα στερηθεί η πολιτική συνοχής. 

 

Κάνοντας χρήση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη 

μέλη συντονίζουν τα συστήματά τους για να προλαμβάνουν, να προετοιμάζονται και για να 

αντιμετωπίζουν καταστροφές, φυσικές και ανθρωπογενείς. Δεδομένης της σημαντικής 

αύξησης του αριθμού και της δραματικής επιδείνωσης της έντασης και της περιπλοκότητας 

των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, 

μεταξύ άλλων και λόγω της κλιματικής μεταβολής, καθίσταται ολοένα και πιο επιβεβλημένη 

μία κοινή και ομοιογενής προσέγγιση στη διαχείριση των καταστροφών. Τούτων δοθέντων, ο 

συντάκτης της παρούσης θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός της ανακατανομής πόρων πολιτικής 

προστασίας υπέρ του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

 

Ο συντάκτης της παρούσης προτείνει εξάλλου την ενίσχυση των διατάξεων που αφορούν την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

 

Τέλος, ο συντάκτης της παρούσης προτρέπει με θέρμη την Επιτροπή να εκπονήσει ξεκάθαρη 

και φιλόδοξη πρόταση για την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης από το 2021 και έπειτα, σύμφωνα με τις υποσχέσεις που έχουν παρασχεθεί.  

 

Τροπολογία  1 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Ο παρών κανονισμός προβλέπει για 

την περίοδο 2018-2020 χρηματοδοτικό 

κονδύλιο το οποίο αποτελεί το ποσό 

προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια 

του σημείου 17 της διοργανικής 

συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία, τη συνεργασία σε 

δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση23, για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

κατά την ετήσια διαδικασία του 

προϋπολογισμού. Το ποσό προνομιακής 

αναφοράς περιλαμβάνει ανακατανομές 

από το πρόγραμμα Erasmus+ (197,7 εκατ. 

EUR) και από το πρόγραμμα για την 

απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία (10 εκατ. EUR) για τα 

οικονομικά έτη 2018, 2019 και 2020, και 

συμπληρώνεται από συνεισφορές από 

διάφορα ενωσιακά προγράμματα στο 

πλαίσιο των ίδιων τομέων, όπως το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τον 

μηχανισμό πολιτικής προστασίας της 

Ένωσης, το πρόγραμμα LIFE και το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

(18) Ο παρών κανονισμός προβλέπει για 

την περίοδο 2018-2020 χρηματοδοτικό 

κονδύλιο ύψους 341,5 εκατομμυρίων 

ευρώ σε τρέχουσες τιμές το οποίο 

αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, 

κατά την έννοια του σημείου 17 της 

διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 

δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 

σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση23, για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

κατά την ετήσια διαδικασία του 

προϋπολογισμού. Το χρηματοδοτικό 

κονδύλιο θα πρέπει να περιλαμβάνει το 

ποσό των 197,7 εκατ. ευρώ που είχε 

αρχικά εγγραφεί για ενδοενωσιακές 

δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 

Εθελοντικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο του 

Erasmus + για τα οικονομικά έτη 2018, 

2019 και 2020, δεδομένου ότι οι εν λόγω 

δραστηριότητες που πρέπει να 

μεταφερθούν στο πρόγραμμα του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 

αποφευχθεί οποιοσδήποτε αρνητικός 

αντίκτυπος της χρηματοδότησης των 

υφιστάμενων πολυετών προγραμμάτων, 

το υπόλοιπο ποσό για τη χρηματοδότηση 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά 

από τα αδιάθετα περιθώρια κάτω από τα 

ανώτατα όρια του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου. 

_________________ _________________ 

23 Διοργανική συμφωνία, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία, τη συνεργασία σε 

δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση, EE C 373 της 

23 Διοργανική συμφωνία, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία, τη συνεργασία σε 

δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση, EE C 373 της 
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20.12.2013, σ. 1. 20.12.2013, σ. 1. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (38α) Στο ψήφισμά του της 2ας 

Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την 

εφαρμογή του κανονισμού για το 

«Erasmus+1α, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να κάνουν μια δημοσιονομική 

προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν τη νέα 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης χωρίς να 

υποχρηματοδοτήσουν άλλα τρέχοντα και 

πρώτου βαθμού προτεραιότητας 

προγράμματα. 

 ___________________ 

 1αΚείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2017)0018. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 38 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (38β) Στο ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 

2017, σχετικά με την εντολή για τον 

τριμερή διάλογο επί του σχεδίου 

προϋπολογισμού 20181α, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχολιάζει με ανησυχία ότι, 

παρά τις προειδοποιήσεις του, η 

νομοθετική πρόταση που εγκρίθηκε στις 

30 Μαΐου 2017 προβλέπει ότι ο 

προϋπολογισμός για το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης θα χρηματοδοτηθεί κατά 

τρία τέταρτα με ανακατανομή από 

υπάρχοντα προγράμματα, και κυρίως από 

το Erasmus+ (197,7 εκατομμύρια EUR) 

και επαναλαμβάνει ότι οποιεσδήποτε νέες 
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πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να 

χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και 

όχι με ανακατανομές από υπάρχοντα 

προγράμματα· 

 _____________________ 

 1αΚείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-

PROV(2017)0302. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 38 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (38γ) Για το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης πρέπει να εξασφαλιστούν 

χωριστή χρηματοδότηση και χωριστά 

κονδύλια του προϋπολογισμού χωρίς να 

προκληθεί καμία μείωση των κονδυλίων 

των άλλων πολιτικών για τη νεολαία, την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, την 

απασχόληση και την αλληλεγγύη.  Πρέπει 

επίσης να εξασφαλιστεί μία βέλτιστη και 

διαφανής χρήση των χρηματοδοτικών 

πόρων. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 39 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(39) Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο 

πλαίσιο του τομέα 1α του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου αξιοποιεί επίσης 

κεφάλαια που έχουν ανακατανεμηθεί από 

το πρόγραμμα Erasmus+. Τα εν λόγω 

κεφάλαια θα πρέπει να προέλθουν κυρίως 

από πιστώσεις που αποσκοπούν στη 

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της 

Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας, οι 

οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 

τοποθετήσεων εθελοντισμού που 

(39) Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο 

πλαίσιο του τομέα 1α του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου αξιοποιεί 

κεφάλαια που έχουν ανακατανεμηθεί από 

το πρόγραμμα Erasmus+. Τα εν λόγω 

κεφάλαια θα πρέπει να προέρχονται 

αποκλειστικά από πιστώσεις που 

αποσκοπούν στη χρηματοδότηση των 

δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής 

εθελοντικής υπηρεσίας οι οποίες εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής των τοποθετήσεων 
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υποστηρίζονται στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισμού. Επιπλέον, ορισμένες 

πιστώσεις του μηχανισμού εγγύησης 

σπουδαστικών δανείων, οι οποίες δεν 

είναι πιθανό να απορροφηθούν στο 

πλαίσιο του Erasmus+, θα πρέπει να 

ανακατανεμηθούν προκειμένου να 

παράσχουν επαρκή συγχρηματοδότηση 

για την κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών των εθνικών οργανισμών και να 

ευθυγραμμιστούν περαιτέρω με την 

ικανότητα απορρόφησης της εν λόγω 

δράσης. 

εθελοντισμού που υποστηρίζονται στο 

πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο 

πλαίσιο του τομέα 1α του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να 

συμπληρωθεί επιπλέον από 

χρηματοδοτικές συνεισφορές από άλλα 

προγράμματα και τομείς, τα οποία 

απαιτούν την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1293/201327, (ΕΕ) 

αριθ. 1303/201328, (ΕΕ) αριθ. 

1305/201329, (ΕΕ) αριθ. 1306/201330 

καθώς και της απόφασης αριθ. 

1313/2013/ΕΕ31 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

διαγράφεται 

__________________  

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για 

το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 

(LIFE) και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 

347 της 20.12.2013, σ. 185). 

 

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 

347 της 20.12.2013, σ. 320). 

29 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 

20.12.2013, σ. 487). 

 

30 Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 

διαχείριση και την παρακολούθηση της 

κοινής γεωργικής πολιτικής και την 

κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 

352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 

2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 

1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 

σ. 549). 

 

31 Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας 

της Ένωσης, (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 

σ. 924). 

 

 

 

Τροπολογία  7 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) «εθελοντισμός»: μη αμειβόμενη, 

εθελοντική υπηρεσία πλήρους 

απασχόλησης32 για περίοδο έως δώδεκα 

μηνών, η οποία παρέχει στους νέους την 

ευκαιρία να συμβάλουν στην καθημερινή 

εργασία φορέων που δραστηριοποιούνται 

σε τομείς που σχετίζονται με την 

αλληλεγγύη, με απώτερο σκοπό το όφελος 

των κοινοτήτων εντός των οποίων 

διεξάγονται οι δραστηριότητες, 

περιλαμβανομένης μιας στέρεης 

μαθησιακής και εκπαιδευτικής διάστασης 

που αποσκοπεί να παράσχει στον νέο 

εθελοντή τη δυνατότητα να αποκτήσει 

δεξιότητες και ικανότητες που θα είναι 

χρήσιμες για την προσωπική, μορφωτική, 

κοινωνική και επαγγελματική του 

ανάπτυξη, και οι οποίες θα συμβάλουν 

επίσης στην απασχολησιμότητά του. 

(6) «εθελοντισμός»: μη αμειβόμενη, 

εθελοντική υπηρεσία πλήρους 

απασχόλησης32 για περίοδο έως δώδεκα 

μηνών, η οποία παρέχει στους νέους την 

ευκαιρία να συμβάλουν στην καθημερινή 

εργασία μη κερδοσκοπικών φορέων που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς που 

σχετίζονται με την αλληλεγγύη, με 

απώτερο σκοπό το όφελος των κοινοτήτων 

εντός των οποίων διεξάγονται οι 

δραστηριότητες, περιλαμβανομένης μιας 

στέρεης μαθησιακής και εκπαιδευτικής 

διάστασης που αποσκοπεί να παράσχει 

στον νέο εθελοντή τη δυνατότητα να 

αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες που 

θα είναι χρήσιμες για την προσωπική, 

μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική 

του ανάπτυξη, και οι οποίες θα συμβάλουν 

επίσης στην απασχολησιμότητά του. 

_________________ _________________ 

32 Κατά κανόνα, δραστηριότητα που 

διεξάγεται διαρκώς, 5 ημέρες την 

εβδομάδα επί 7 ώρες την ημέρα. 

32 Κατά κανόνα, δραστηριότητα που 

διεξάγεται διαρκώς, 5 ημέρες την 

εβδομάδα επί 7 ώρες την ημέρα. 

Αιτιολόγηση 

Επιβάλλεται να αποκλείεται ρητά κάθε μορφής εθελοντική δραστηριότητα εκτός των μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα ερχόταν σε αντίθεση με τις 

εθνικές διατάξεις ορισμένων κρατών μελών στον τομέα του εθελοντισμού 

.................................................... 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να παρέχει στους νέους, με την 

υποστήριξη των συμμετεχόντων φορέων, 

εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες 

συμμετοχής σε δραστηριότητες 

αλληλεγγύης, οι οποίες θα τους επιτρέψουν 

α) να παρέχει στους νέους, με την 

υποστήριξη των συμμετεχόντων φορέων, 

εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες 

συμμετοχής σε δραστηριότητες 

αλληλεγγύης, οι οποίες θα τους επιτρέψουν 
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ταυτόχρονα να βελτιώσουν τις δεξιότητες 

και τις ικανότητές τους με σκοπό την 

προσωπική, μορφωτική, κοινωνική, 

επαγγελματική εξέλιξή τους, την εξέλιξή 

τους ως ενεργών πολιτών και την 

απασχολησιμότητά τους, και θα 

διευκολύνουν τη μετάβαση στην αγορά 

εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της 

υποστήριξης της κινητικότητας των νέων 

εθελοντών, των ασκουμένων και των 

εργαζομένων· 

ταυτόχρονα να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις ικανότητές τους με 

σκοπό την προσωπική, μορφωτική, 

κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική 

εξέλιξή τους, την εξέλιξή τους ως ενεργών 

πολιτών και την απασχολησιμότητά τους, 

και θα διευκολύνουν τη μετάβαση στην 

αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της 

υποστήριξης της κινητικότητας των νέων 

εθελοντών, των ασκουμένων και των 

εργαζομένων· 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) τη διοργάνωση ενημερωτικών 

εκστρατειών για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις 

δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το ποσό που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 περιλαμβάνει χρηματοδοτικό 

κονδύλιο 294 200 000 EUR33 σε τρέχουσες 

τιμές και συμπληρώνεται από 

συνεισφορές που προέρχονται από: 

2. Το ποσό που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 περιλαμβάνει χρηματοδοτικό 

κονδύλιο 197 700 000 EUR σε τρέχουσες 

τιμές, που αντιστοιχεί στο ποσό που είχε 

αρχικά εγγραφεί για ενδοενωσιακές 

δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 

Εθελοντικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus +. Το υπόλοιπο 

ποσό των 143 800 000 EUR για τη 

χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης προέρχεται 

αποκλειστικά από τα αδιάθετα περιθώρια 

κάτω από τα ανώτατα όρια του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 
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_________________  

33 Το εν λόγω χρηματοδοτικό κονδύλιο 

αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς 

κατά την έννοια του σημείου 17 της 

διοργανικής συμφωνίας (2013/C 373/01) 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 

δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 

σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση. 

 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

το οποίο συνεισφέρει 35 000 000 EUR σε 

τρέχουσες τιμές· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τον μηχανισμό πολιτικής 

προστασίας της Ένωσης, ο οποίος 

συνεισφέρει 6 000 000 EUR σε τρέχουσες 

τιμές· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) το πρόγραμμα LIFE, το οποίο 

συνεισφέρει 4 500 000 EUR σε τρέχουσες 

τιμές· 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο 

συνεισφέρει 1 800 000 EUR σε τρέχουσες 

τιμές. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εντός των ορίων του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Αν χρειαστεί, είναι δυνατόν να 

εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις 

για την περίοδο μετά το 2020 με σκοπό την 

κάλυψη δαπανών αυτού του είδους, ώστε 

να καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων 

που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2020. 

5. Αν χρειαστεί, είναι δυνατόν να 

εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις 

πληρωμών για την περίοδο μετά το 2020 

με σκοπό την κάλυψη δαπανών αυτού του 

είδους, ώστε να καταστεί εφικτή η 

διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν 

ολοκληρωθεί έως τη 31η Δεκεμβρίου 

2020. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αίτηση που υποβάλλει επιλέξιμος 

φορέας με σκοπό να καταστεί συμμετέχων 

φορέας στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης αξιολογείται από τον 

αρμόδιο φορέα υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

προκειμένου να εξακριβωθεί το αν οι 

δραστηριότητές του συμμορφώνονται προς 

τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης. 

2. Η αίτηση που υποβάλλει επιλέξιμος 

φορέας με σκοπό να καταστεί συμμετέχων 

φορέας στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης αξιολογείται από τον 

αρμόδιο φορέα υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

προκειμένου να εξακριβωθεί αν οι 

δραστηριότητές του συμμορφώνονται προς 

τις αρχές και τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στον Χάρτη του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον 

φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν 

σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους 

και μπορεί να ανακληθεί. 

3. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον 

φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν 

σήμα επαναξιολογείται σε τακτική βάση, 

το ελάχιστο ανά διετία, και μπορεί να 

ανακληθεί μόλις οι δραστηριότητες του 

φορέα πάψουν να συμμορφώνονται προς 

τις αρχές και τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στον Χάρτη του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι φορείς στους οποίους έχει 

χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων 

των συμμετεχουσών οργανώσεων, η 

οποία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή 

Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας όπου 
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μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι νέοι 

Ευρωπαίοι. 

Αιτιολόγηση 

Επί του παρόντος, οι διαπιστευμένες δομές της Ευρωπαϊκής Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) είναι 

ενσωματωμένες στη βάση δεδομένων των οργανισμών EVS, η οποία βρίσκεται στην 

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. Με τον τρόπο αυτό, οι νέοι μπορούν να 

ενημερώνονται σχετικά με αυτές τις οργανώσεις. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ακολουθηθεί 

η ίδια πρακτική και για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις 

συμμετέχουσες χώρες, παρακολουθεί 

τακτικά την απόδοση του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης ως προς την 

επίτευξη των στόχων του. 

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις 

συμμετέχουσες χώρες, παρακολουθεί 

τακτικά και υποβάλει έκθεση σχετικά με 

την απόδοση και τα αποτελέσματα του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

καθώς και την προσήλωση στους 

στόχους του,  ιδίως όσον αφορά τη 

συμβολή του στην ενίσχυση της συνοχής 

και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ο αριθμός των συμμετεχόντων σε 

τοποθετήσεις εθελοντισμού (εγχώριες και 

διασυνοριακές)· 

α) ο αριθμός και το προφίλ των 

συμμετεχόντων σε τοποθετήσεις 

εθελοντισμού (εγχώριες και 

διασυνοριακές)· 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ο αριθμός των συμμετεχόντων σε 

τοποθετήσεις πρακτικής άσκησης 

(εγχώριες και διασυνοριακές)· 

β) ο αριθμός και το προφίλ των 

συμμετεχόντων σε τοποθετήσεις πρακτικής 

άσκησης (εγχώριες και διασυνοριακές)· 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ο αριθμός των συμμετεχόντων σε 

τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας (εγχώριες 

και διασυνοριακές)· 

γ) ο αριθμός και το προφίλ των 

συμμετεχόντων σε τοποθετήσεις σε θέσεις 

εργασίας (εγχώριες και διασυνοριακές)· 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) ο αριθμός των συμμετεχόντων σε 

έργα αλληλεγγύης· 

δ) ο αριθμός και το προφίλ των 

συμμετεχόντων σε έργα αλληλεγγύης· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) ο βαθμός ικανοποίησης των 

συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών 

οργανώσεων σε ό,τι αφορά τις 

τοποθετήσεις, την κατάρτιση, τη 

γλωσσική υποστήριξη, τη διοικητική 

υποστήριξη, την ασφαλιστική κάλυψη και 

την υποστήριξη μετά την τοποθέτηση. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε β) το ποσοστό απασχόλησης των 

νέων που έχουν ήδη συμμετάσχει. 

Αιτιολόγηση 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας από τους βασικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης είναι να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα των νέων και να διευκολυνθεί η μετάβασή 

τους στην αγορά εργασίας. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το 2020 η Επιτροπή θα 

δημοσιεύσει έκθεση απολογισμού της 

προόδου που θα έχει πραγματοποιηθεί 

προς την κατεύθυνση της επίτευξης των 

αποτελεσμάτων του, περιλαμβανομένου 

του στόχου της παροχής σε 100 000 νέους 

ευκαιριών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης έως το 2020 [οι 

οποίες θα καλύπτουν το σύνολο των 

τοποθετήσεων και των έργων που 

αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του 

άρθρου 7 παράγραφος 1]. 

3. Το 2019 η Επιτροπή θα 

δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τα 

επιτευχθέντα αποτελέσματα και τις 

ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της 

εκτέλεσης του προγράμματος, στην οποία 

θα πραγματοποιεί απολογισμό της 

προόδου που θα έχει πραγματοποιηθεί 

προς την κατεύθυνση της επίτευξης των 

αποτελεσμάτων του, περιλαμβανομένων 

του στόχου της παροχής σε 100 000 νέους 

ευκαιριών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης έως το 2020 [οι 

οποίες θα καλύπτουν το σύνολο των 

τοποθετήσεων και των έργων που 

αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του 

άρθρου 7 παράγραφος 1], καθώς και της 

οικονομικής αποδοτικότητας των 

προγραμμάτων. Η έκθεση θα υποβληθεί 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή και την 

Επιτροπή των Περιφερειών.  

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η 

Επιτροπή θα διενεργήσει ανεξάρτητη 

αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και 

θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τα βασικά 

πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο, την Επιτροπή των 

Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 

4. Η Επιτροπή θα διενεργήσει 

ανεξάρτητη εκ των υστέρων αξιολόγηση 
του παρόντος κανονισμού για να 

αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα, 

την απόδοση και τις επιπτώσεις του 

προγράμματος και θα υποβάλει, το 

αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, 
έκθεση σχετικά με τα βασικά πορίσματα, 

συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για το 

μέλλον του προγράμματος, στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Επιτροπή των Περιφερειών και την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η 

Επιτροπή διασφαλίζει την τακτική 

διαβούλευση με όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων συμμετεχόντων, 

συμμετεχουσών οργανώσεων και 

εμπλεκόμενων τοπικών κοινοτήτων. Τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης θα 

ανατροφοδοτήσουν τον μελλοντικό 

σχεδιασμό του προγράμματος και τις 

προτάσεις κατανομής των πόρων. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έως 1,5 % για τον μηχανισμό 

εγγύησης σπουδαστικών δανείων· 

γ) 3,5 % του μηχανισμού εγγύησης 

σπουδαστικών δανείων· 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 27 διαγράφεται 

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1293/2013 

 

Στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1293/2013 προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 

«3. Μέγιστο ποσό 3 000 000 EUR σε 

τρέχουσες τιμές από το υποπρόγραμμα 

για το Περιβάλλον που αντιστοιχεί στον 

τομέα προτεραιότητας «Περιβαλλοντική 

διακυβέρνηση και πληροφόρηση» και 1 

500 000 EUR σε τρέχουσες τιμές από το 

υποπρόγραμμα για τη «Δράση για το 

Κλίμα» που αντιστοιχεί στον τομέα 

προτεραιότητας «Περιβαλλοντική 

διακυβέρνηση και πληροφόρηση» 

διατίθενται για τη χρηματοδότηση έργων, 

κατά την έννοια του άρθρου 17 

παράγραφος 4, που υλοποιεί το 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/XXX, και τα 

οποία συμβάλλουν σε έναν ή 

περισσότερους τομείς προτεραιότητας 

κατά την έννοια των άρθρων 9 και 13. Η 

εν λόγω ενίσχυση εκτελείται αποκλειστικά 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2017/XXX, χωρίς να ισχύουν οι ειδικές 

απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1293/2013. » 

 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 28 διαγράφεται 

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 

 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013  
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τροποποιείται ως εξής: 

1. Το άρθρο 58 παράγραφος 1 

τροποποιείται ως εξής: 

 

α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

 

«Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, τα 

ΕΔΕΤ μπορούν να στηρίξουν μέτρα 

προπαρασκευής, παρακολούθησης, 

διοικητικής και τεχνικής βοήθειας, 

αξιολόγησης, λογιστικού ελέγχου και 

ελέγχου, τα οποία είναι απαραίτητα για 

την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 

και να στηρίξουν δράσεις δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) 2017/XXX, όπως αυτές 

αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο, στον 

βαθμό που οι εν λόγω δράσεις έχουν ως 

στόχο την οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή». 

 

β) Στο τρίτο εδάφιο, προστίθεται το 

ακόλουθο στοιχείο ιγ): 

 

«ιγ) δράσεις που χρηματοδοτούνται 

δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/XXX 

για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με 

σκοπό την ενίσχυση της προσωπικής, 

μορφωτικής, κοινωνικής, επαγγελματικής 

εξέλιξής τους, της εξέλιξής τους ως 

ενεργών πολιτών καθώς και της 

απασχολησιμότητάς τους, και οι οποίες 

διευκολύνουν τη μετάβαση στην αγορά 

εργασίας». 

 

2. Στο άρθρο 91 παράγραφος 3, 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 

«35 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές από 

το ποσό που παρέχεται για τεχνική 

βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής 

χορηγούνται στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης για τη στήριξη των δράσεών 

του, σύμφωνα με το στοιχείο α) του 

άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) 2017/XXX. Η ενίσχυση εκτελείται 

αποκλειστικά σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) 2017/XXX, χωρίς να ισχύουν οι 

ειδικές απαιτήσεις των ειδικών ανά 

ταμείο κανονισμών». » 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 29 διαγράφεται 

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1305/2013 

 

Στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, μετά 

το πρώτο εδάφιο προστίθεται το 

ακόλουθο εδάφιο: 

 

«Το ΕΓΤΑΑ μπορεί επίσης να 

χρηματοδοτεί δράσεις που υλοποιούνται 

από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με 

ποσό ύψους 1 800 000 EUR σε τρέχουσες 

τιμές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2017/XXX, οι οποίες συμβάλλουν σε μία ή 

περισσότερες προτεραιότητες της 

Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. Η 

ενίσχυση εκτελείται αποκλειστικά 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2017/XXX, χωρίς να ισχύουν οι ειδικές 

απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1305/2013». 

 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 30 διαγράφεται 

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1306/2013 

 

Στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1306/2013 προστίθεται το ακόλουθο 

στοιχείο ι): 

 

«ι) τις δράσεις που υλοποιούνται από 

το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
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σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2017/XXX, οι οποίες συμβάλλουν σε μία ή 

περισσότερες από τις προτεραιότητες της 

Ένωσης στον τομέα της γεωργίας και της 

αγροτικής ανάπτυξης, και ιδίως τις 

δράσεις που αναφέρονται στο δεύτερο 

εδάφιο του άρθρου 51 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Η 

ενίσχυση εκτελείται αποκλειστικά 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2017/XXX, χωρίς να ισχύουν οι ειδικές 

απαιτήσεις των ειδικών ανά ταμείο 

κανονισμών». 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 31 διαγράφεται 

Τροποποίηση της απόφασης 

αριθ. 1313/2013/EE 

 

Στο άρθρο 19 παράγραφος 1 της 

απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, μετά το 

δεύτερο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο 

εδάφιο: 

 

«6 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές από 

το χρηματοδοτικό κονδύλιο του τομέα 3 

«Ασφάλεια και ιδιότητα του πολίτη» 

χορηγούνται για τη χρηματοδότηση 

δράσεων που υλοποιεί το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2017/XXX, οι οποίες 

συμβάλλουν σε μία ή περισσότερες από 

τις προτεραιότητες της Ένωσης στον 

τομέα της πολιτικής προστασίας. Η 

ενίσχυση εκτελείται αποκλειστικά 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2017/XXX, χωρίς να ισχύουν οι ειδικές 

απαιτήσεις της απόφασης αριθ. 

1313/2013/ΕΕ». » 
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