
 

AD\1168912EL.docx  PE627.842v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
 

2018/0212(COD) 

29.11.2018 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης 

Επενδύσεων 

(COM(2018)0387 – C8-0241/2018 – 2018/0212(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Enrique Calvet Chambon 

 



 

PE627.842v02-00 2/28 AD\1168912EL.docx 

EL 

 

PA_Legam 



 

AD\1168912EL.docx 3/28 PE627.842v02-00 

 EL 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη συνέχεια στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης 

Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τα νέα δημοσιονομικά μέσα για τη σταθερότητα της ζώνης του 

ευρώ, η οποία εντάσσεται σε δέσμη πρωτοβουλιών για την εμβάθυνση της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικό επενδυτικό κενό, που 

αποδυναμώνει σημαντικά τη μακροπρόθεσμη μεγέθυνση της ΕΕ, με σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η 

παγκόσμια κρίση κατέδειξε τους μεγάλους περιορισμούς στα διαθέσιμα μέσα των επί μέρους 

κρατών μελών, που βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην ενιαία νομισματική πολιτική. Η 

τρέχουσα αρχιτεκτονική της ΟΝΕ δεν είναι εξοπλισμένη για να μετριάζει μεγάλους 

ασύμμετρους κλυδωνισμούς και να διατηρεί αποτελεσματικά τα επίπεδα δημοσίων 

επενδύσεων στα κράτη μέλη, ειδικά στο πλαίσιο μικρών ανοικτών οικονομιών Μια πιο 

ενοποιημένη ζώνη του ευρώ θα απέφερε μεγαλύτερη σταθερότητα και ευημερία σε ολόκληρη 

την Ένωση. Η εμβάθυνση της ΟΝΕ απαιτεί όχι μόνο αποφασιστικές ενέργειες εκ μέρους των 

κρατών μελών, αλλά και επαρκή στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από τα 

ενωσιακά μέσα συντονισμού των πολιτικών. 

 

Η λειτουργία σταθεροποίησης έχει σχεδιαστεί τόσο για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ 

όσο και για τα εκτός της ζώνης του ευρώ κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ευρωπαϊκό 

μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ). Η πρόταση θα συμπληρώσει τα υφιστάμενα 

μέσα της Ένωσης, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης 

(ΕΜΧΣ) και ο ΕΜΣ, για να χρηματοδοτούν τις θέσεις εργασίας, τη μεγέθυνση και τις 

επενδύσεις και τις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές, καθώς και τη χρηματοδοτική βοήθεια 

για την αντιμετώπιση σοβαρών οικονομικών δυσκολιών. 

 

Η προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων αναμένεται να 

βοηθήσει στη σταθεροποίηση των επιλέξιμων δημόσιων επενδύσεων στα κράτη μέλη που 

αντιμετωπίζουν μεγάλο ασύμμετρο κλυδωνισμό, όταν η λειτουργία εθνικών αυτόματων 

σταθεροποιητών είναι ανεπαρκής, η εθνική δημοσιονομική πολιτική βρίσκεται αντιμέτωπη με 

έναν περίπλοκο συμβιβασμό ανάμεσα στη σταθεροποίηση και τη βιωσιμότητα, η 

νομισματική πολιτική υφίσταται περιορισμούς και ο συντονισμός της δημοσιονομικής 

πολιτικής έχει φτάσει στα όριά του. Μακροπρόθεσμα ο μηχανισμός αυτός αναμένεται ότι θα 

συμβάλει στην πρόληψη της πτώσης στο ρυθμό μεγέθυνσης και στις θέσεις εργασίας και σε 

μια καλύτερη χρηματοδότηση των αντικυκλικών πολιτικών κοινωνικής συνοχής. 

 

Η απόφαση παροχής στήριξης έχει ως προϋπόθεση ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

πληροί αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας βασισμένα στο βαθμό συμμόρφωσης προς τις 

αποφάσεις και συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής και 

μακροοικονομικής επιτήρησης. Τα πρόσθετα κριτήρια για την ενεργοποίηση της στήριξης 

από το μέσο βασίζονται σε μια διπλή τιμή ενεργοποίησης για την ανεργία, επειδή οι 

σημαντικές αυξήσεις των εθνικών ποσοστών ανεργίας αποτελούν σημαντικό δείκτη των 

επιπτώσεων ενός μεγάλου ασύμμετρου κλυδωνισμού. Τα δάνεια που θα μπορούσε η 

Επιτροπή να χορηγεί έχουν ένα σταθερό ανώτατο όριο 30 δισ. ευρώ. 
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Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει το στόχο του κανονισμού και προτείνει 

περαιτέρω να επισημανθεί ότι η αλληλεγγύη και η συνοχή μεταξύ των κρατών μελών είναι 

θεμελιώδους σημασίας για την ανθεκτικότητα της ΟΝΕ. Στη γνωμοδότησή του, ο συντάκτης 

επεδίωξε επίσης να τονίσει την ανάγκη να υλοποιηθούν οι αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τη σημασία της 

αντιμετώπισης των ανισοτήτων και της επίτευξης των στόχων της σταθερότητας, της 

μεγέθυνσης και της απασχόλησης. 

 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκτιμά πως το μέσο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί με 

σκοπό τη διατήρηση των δημοσίων επενδύσεων, την απορρόφηση των κραδασμών και την 

πρόληψη της μετάδοσης σε άλλες χώρες. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης έχει πάντως 

επίγνωση ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βήμα προς μελλοντικούς μηχανισμούς που θα 

εξασφαλίζουν μια σταθεροποιητική μακροοικονομική λειτουργία. 

 

Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού και ακολούθως ανά πενταετία, η 

Επιτροπή εξετάζει την ποιότητα των συστημάτων και πρακτικών διαχείρισης των δημόσιων 

επενδύσεων στα κράτη μέλη. Ο συντάκτη της γνωμοδότησης προτείνει να προστεθούν κι 

άλλοι κοινωνικοί και απασχολησιακοί δείκτες, για να μετρώνται καλύτερα τα αποτελέσματα 

του παρόντος κανονισμού επί τόπου. Επί πλέον, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προσπάθησε 

να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα των κριτηρίων ενεργοποίησης και τη δυνατότητα 

επέκτασής τους και/ή εισαγωγής ευελιξίας στο μέλλον. 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 

Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι 

αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η προαγωγή της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και η 

εγκαθίδρυση μιας οικονομικής και 

νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) συνιστούν 

μείζονες στόχους σύμφωνα με τις 

Συνθήκες. 

(1) Η προαγωγή της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της 

αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, 

της διατηρήσιμης ανάπτυξης της 

Ευρώπης και η εγκαθίδρυση μιας 

οικονομικής και νομισματικής ένωσης 

(ΟΝΕ) συνιστούν μείζονες στόχους 

σύμφωνα με τις Συνθήκες. Επί πλέον, οι 
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απαιτήσεις που συνδέονται με την 

προώθηση υψηλού επιπέδου 

απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς 

κοινωνικής προστασίας, την 

καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και ένα υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 

και προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

 

Τροπολογία  2 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η ενίσχυση της οικονομικής 

συνοχής μεταξύ των κρατών μελών με 

νόμισμα το ευρώ θα συνεισφέρει στη 

σταθερότητα της νομισματικής ένωσης και 

στην αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 

σύνολό της. 

(2) Η ενίσχυση της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μεταξύ 

των κρατών μελών θα συνεισφέρει στη 

σταθερότητα της νομισματικής ένωσης και 

στην αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 

σύνολό της, με σκοπό την πλήρη 

απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο. 

 

Τροπολογία  3 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ασκούν τις δικές τους οικονομικές 

πολιτικές, τις οποίες θα πρέπει να τις 

συντονίζουν κατά τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνουν τον στόχο της ενίσχυσης της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής. 

(3) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ασκούν τις δικές τους οικονομικές αλλά 

και απασχολησιακές και κοινωνικές 

πολιτικές, τις οποίες θα πρέπει να τις 

συντονίζουν κατά τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνουν τους στόχους της 

σταθερότητας, της μεγέθυνσης και της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας, 

ενισχύοντας την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή και την κοινωνική 

ένταξη και συμβάλλοντας στην 

πραγμάτωση των δικαιωμάτων και των 

αρχών που ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας 

κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη 
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θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη 

των ανισοτήτων και στην προαγωγή της 

ισότητας μεταξύ των πολιτών· 

 

Τροπολογία  4 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η πρωτόγνωρη χρηματοπιστωτική 

κρίση και η οικονομική ύφεση που έπληξε 

την υφήλιο και τη ζώνη του ευρώ έδειξε 

ότι, στη ζώνη του ευρώ, τα διαθέσιμα 

μέσα, όπως η ενιαία νομισματική πολιτική, 

οι αυτόματοι δημοσιονομικοί 

σταθεροποιητές και τα διακριτικά μέτρα 

δημοσιονομικής πολιτικής σε εθνικό 

επίπεδο, δεν επαρκούν για την 

απορρόφηση των μεγάλων ασύμμετρων 

κλυδωνισμών. 

(4) Η πρωτόγνωρη παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική 

ύφεση έδειξε ότι, στη ζώνη του ευρώ, τα 

όρια των διαθέσιμων μέσων, όπως η 

ενιαία νομισματική πολιτική και οι 

αυτόματοι δημοσιονομικοί 

σταθεροποιητές, οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και τα διακριτικά μέτρα 

δημοσιονομικής πολιτικής σε εθνικό 

επίπεδο. Η ανάπτυξη σταθεροποιητών 

όπως η EISF δεν απαραίτητη για την 

απορρόφηση των μεγάλων ασύμμετρων 

κλυδωνισμών που μπορούν να οδηγήσουν 

σε κοινωνικές ανισορροπίες και 

ανισότητες και να πλήξουν με 

δυσανάλογη δριμύτητα τους πιο 

ευάλωτους σε πολλά κράτη μέλη. 

Χρειάζεται επομένως να αναπτυχθούν 

μέσα που θα αυξάνουν την πολιτική και 

δημοσιονομική αλληλεγγύη σε επίπεδο 

ΕΕ. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικό 

επενδυτικό κενό, που αποδυναμώνει 

σημαντικά τη μακροπρόθεσμη μεγέθυνσή 

της. Αρκετά κράτη μέλη έχουν βιώσει 

σημαντικές μειώσεις στα ελλείμματα 

τρεχουσών συναλλαγών τους και μείωση 
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του μοναδιαίου κόστους εργασίας, όμως 

το καθαρό εξωτερικό χρέος ως ποσοστό 

του ΑΕΠ δεν έχει μειωθεί στα 

περισσότερα κράτη μέλη και σε ορισμένα 

από αυτά έχει μάλιστα αυξηθεί, με 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 

οικονομική και κοινωνική συνοχή. 

 

Τροπολογία  6 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Προκειμένου να διευκολύνουν τη 

μακροοικονομική προσαρμογή και να 

απορροφούν τους μεγάλους ασύμμετρους 

κλυδωνισμούς στην τρέχουσα θεσμική 

οργάνωση, τα κράτη μέλη με νόμισμα το 

ευρώ και τα άλλα κράτη μέλη τα οποία 

συμμετέχουν στον μηχανισμό 

συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ II) 

αναγκάζονται να βασίζονται σε μεγάλο 

βαθμό στα εναπομείναντα μέσα 

οικονομικής πολιτικής, όπως οι αυτόματοι 

δημοσιονομικοί σταθεροποιητές και άλλα 

διακριτικά μέτρα δημοσιονομικής 

πολιτικής, γεγονός που καθιστά την 

προσαρμογή συνολικά δυσκολότερη. Όπως 

υποδεικνύεται επίσης από την ακολουθία 

της κρίσης στη ζώνη του ευρώ, υπάρχει 

ισχυρή εξάρτηση από την ενιαία 

νομισματική πολιτική για την παροχή 

μακροοικονομικής σταθεροποίησης σε 

σοβαρές μακροοικονομικές συγκυρίες. 

(5) Προκειμένου να διευκολύνουν τη 

μακροοικονομική προσαρμογή και να 

απορροφούν τους μεγάλους ασύμμετρους 

κλυδωνισμούς στην τρέχουσα θεσμική 

οργάνωση, τα κράτη μέλη με νόμισμα το 

ευρώ και τα άλλα κράτη μέλη τα οποία 

συμμετέχουν στον μηχανισμό 

συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ II) 

αναγκάζονται να βασίζονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό στα εναπομείναντα 

μέσα οικονομικής πολιτικής, όπως οι 

αυτόματοι δημοσιονομικοί σταθεροποιητές 

και άλλα διακριτικά μέτρα δημοσιονομικής 

πολιτικής σε αυστηρώς εθνικό επίπεδο, 

γεγονός που καθιστά την προσαρμογή 

συνολικά δυσκολότερη, και ιδιαίτερα για 

τα πλέον ευάλωτα άτομα. Όπως 

υποδεικνύεται επίσης από την ακολουθία 

της κρίσης στη ζώνη του ευρώ, υπάρχει 

ισχυρή εξάρτηση από την ενιαία 

νομισματική πολιτική για την παροχή 

μακροοικονομικής σταθεροποίησης σε 

σοβαρές μακροοικονομικές συγκυρίες. Η 

καλή εφαρμογή των πολιτικών και 

οικονομικών μέσων σε επίπεδο Ένωσης 

μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση 

αυτού του προβλήματος. 

 

Τροπολογία  7 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Συνεπώς, απαιτούνται επιπρόσθετα 

μέσα ώστε, στο μέλλον, οι μεγάλοι 

ασύμμετροι κλυδωνισμοί να μην 

προκαλούν βαθύτερες και ευρύτερες 

πιέσεις και να μην αποδυναμώνουν τη 

συνοχή. 

(7) Συνεπώς, απαιτούνται επιπρόσθετα 

μέσα ώστε, στο μέλλον, οι μεγάλοι 

ασύμμετροι κλυδωνισμοί να μην έχουν τη 

δυνατότητα να προκαλούν βαθύτερες και 

ευρύτερες πιέσεις και να μην 

αποδυναμώνουν την οικονομική, εδαφική 

και κοινωνική συνοχή ούτε και να 

επιτείνουν τις ανισότητες και τη φτώχεια. 

Τα μέσα αυτά θα πρέπει να είναι 

αποτελεσματικά από άποψη δημιουργίας 

απασχόλησης. Η σημερινή δομή της ΟΝΕ 

δεν είναι εξοπλισμένη με δυνατότητα 

μετριασμού των μεγάλων ασύμμετρων 

κλυδωνισμών μέσω μηχανισμών που να 

επιτρέπουν αποτελεσματικά τη 

διατήρηση του επιπέδου των δημόσιων 

επενδύσεων των κρατών μελών, 

συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 

των εθνικών συστημάτων παροχών 

ανεργίας, που είναι απαραίτητη όχι μόνο 

για την παραγωγικότητα αλλά και για την 

συνοχή και την ευημερία των πολιτών.  

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Ειδικότερα, θα πρέπει να 

δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Λειτουργία 

Σταθεροποίησης Επενδύσεων (EISF), η 

οποία να στηρίζει τα κράτη μέλη με 

νόμισμα το ευρώ, ώστε να 

ανταποκρίνονται ταχέως στις ραγδαία 

μεταβαλλόμενες οικονομικές συγκυρίες 

και να σταθεροποιούν την οικονομία τους, 

διατηρώντας τις δημόσιες επενδύσεις σε 

περίπτωση μεγάλων ασύμμετρων 

κλυδωνισμών. 

(8) Ειδικότερα, θα πρέπει να 

δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Λειτουργία 

Σταθεροποίησης Επενδύσεων (EISF), η 

οποία να στηρίζει τα κράτη μέλη με 

νόμισμα το ευρώ, ώστε να 

ανταποκρίνονται ταχέως στις ραγδαία 

μεταβαλλόμενες οικονομικές συγκυρίες 

και να σταθεροποιούν την οικονομία τους, 

διατηρώντας τις δημόσιες επενδύσεις σε 

περίπτωση μεγάλων ασύμμετρων 

κλυδωνισμών. Η EISF θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη την κλίμακα των 

ασύμμετρων κλυδωνισμών και την 
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ανάγκη πρόληψης της μετάδοσης στη 

ζώνη του ευρώ. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η EISF θα πρέπει να είναι 

ενωσιακό μέσο, συμπληρωματικό προς τις 

εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές. Θα 

πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να ασκούν χρηστή 

δημοσιονομική πολιτική και να 

συγκεντρώνουν δημοσιονομικά αποθέματα 

σε ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες. 

(10) Η EISF θα πρέπει να είναι 

ενωσιακό μέσο, συμπληρωματικό προς τις 

εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές. Θα 

πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να ασκούν συμμετοχικές και 

χρηστές δημοσιονομικές, κοινωνικές και 

απασχολησιακές πολιτικές και να 

συγκεντρώνουν δημοσιονομικά αποθέματα 

σε ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Στο επίπεδο της Ένωσης, το 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού της 

οικονομικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο 

για τον προσδιορισμό των εθνικών 

προτεραιοτήτων για μεταρρυθμίσεις και 

για την παρακολούθηση της εφαρμογής 

τους. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν τις 

δικές τους εθνικές πολυετείς επενδυτικές 

στρατηγικές για τη στήριξη των εν λόγω 

προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης. Οι 

στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 

υποβάλλονται μαζί με τα ετήσια Εθνικά 

Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων ως τρόπος 

για να συνοψίζονται και να συντονίζονται 

τα επενδυτικά έργα προτεραιότητας που 

πρέπει να υποστηριχθούν με εθνική και/ή 

ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα πρέπει 

επίσης να χρησιμεύουν για τη χρήση 

χρηματοδότησης από την Ένωση με 

συνεκτικό τρόπο και για τη μεγιστοποίηση 

(11) Στο επίπεδο της Ένωσης, το 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού της 

οικονομικής, απασχολησιακής και 

κοινωνικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο 

για τον προσδιορισμό των εθνικών 

προτεραιοτήτων για μεταρρυθμίσεις και 

για την παρακολούθηση της εφαρμογής 

τους. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν τις 

δικές τους εθνικές πολυετείς επενδυτικές 

στρατηγικές για τη στήριξη των εν λόγω 

προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης. Οι 

στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 

υποβάλλονται μαζί με τα ετήσια Εθνικά 

Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων ως τρόπος 

για να συνοψίζονται και να συντονίζονται 

τα επενδυτικά έργα προτεραιότητας που 

πρέπει να υποστηριχθούν με εθνική και/ή 

ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα πρέπει 

επίσης να χρησιμεύουν για τη χρήση 

χρηματοδότησης από την Ένωση με 
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της προστιθέμενης αξίας της 

χρηματοδοτικής στήριξης που πρέπει να 

ληφθεί, κυρίως από τα προγράμματα που 

στηρίζονται από την Ένωση, στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 

Αλιείας και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 

Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και 

της EISF και του InvestEU, ανάλογα με 

την περίπτωση. 

συνεκτικό τρόπο και για τη μεγιστοποίηση 

της προστιθέμενης αξίας της 

χρηματοδοτικής στήριξης που πρέπει να 

ληφθεί, κυρίως από τα προγράμματα που 

στηρίζονται από την Ένωση, στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 

Αλιείας και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 

Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και 

της EISF και του InvestEU, ανάλογα με 

την περίπτωση. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Περαιτέρω στήριξη, πέραν της 

στήριξης από την EISF, μπορεί να παρέχει 

ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας 

(ΕΜΣ) ή ο νόμιμος διάδοχος αυτού. 

(12) Περαιτέρω στήριξη, πέραν της 

στήριξης από την EISF, μπορεί να παρέχει 

ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας 

(ΕΜΣ) ή ο νόμιμος διάδοχος αυτού. Το 

μέσο EISF θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα 

βήμα προς την ανάπτυξη, με τον καιρό, 

μηχανισμών για σκοπούς 

μακροοικονομικής σταθεροποίησης, η 

οποία αποτελεί βασικό λόγο για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και 

της μακροχρόνιας ανεργίας και άλλων 

κοινωνικών ελλείψεων. 

 

Τροπολογία  12 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση της 

στήριξης από την EISF θα πρέπει να 

προσδιορίζεται από διπλή συνθήκη 

ενεργοποίησης, η οποία να βασίζεται τόσο 

στο εθνικό ποσοστό ανεργίας, 

συγκρινόμενο προς τον παλαιότερο μέσο 

(14) Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση της 

στήριξης από την EISF θα πρέπει να 

προσδιορίζεται από διπλή συνθήκη 

ενεργοποίησης, η οποία να βασίζεται στο 

εθνικό ποσοστό ανεργίας, συγκρινόμενο 

προς τον παλαιότερο μέσο όρο του, και 
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όρο του, όσο και στη μεταβολή της 

ανεργίας σε σύγκριση με ένα συγκεκριμένο 

όριο. 

στη μεταβολή της ανεργίας σε σύγκριση με 

ένα συγκεκριμένο όριο. Πληρέστερη 

εικόνα των επιπτώσεων στην αγορά 

εργασίας παρέχεται από πρόσθετους 

δείκτες που συμπληρώνουν το ποσοστό 

ανεργίας. Οι δείκτες που αφορούν τους 

υποαπασχολούμενους εργαζόμενους 

μερικής απασχόλησης και το επίπεδο του 

πληθυσμού που διατρέχει κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 

μπορούν επίσης να παρέχουν μια 

ακριβέστερη εικόνα του πραγματικού 

αντίκτυπου της ανεργίας στην 

μακροοικονομική σταθερότητα του 

οικείου κράτους μέλους. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14a) Το 2017 υπήρχαν 8.973.000 

υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι μερικής 

απασχόλησης στην ΕΕ των 28. Επιπλέον, 

8.127.000 άτομα ήταν διαθέσιμα για 

εργασία, αλλά δεν την αναζητούσαν, και 

άλλα 2.289.000 άτομα αναζητούσαν 

εργασία, χωρίς να είναι σε θέση να 

αρχίσουν να εργάζονται μέσα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Αυτές οι δύο 

τελευταίες ομάδες αναφέρονται συνήθως 

από κοινού ως το δυνητικό πρόσθετο 

εργατικό δυναμικό. Συνολικά, αυτό 

σημαίνει ότι το 2017 στην ΕΕ των 28, 

19.389.000 άτομα είχαν κάποια 

ομοιότητα με τους ανέργους, χωρίς να 

πληρούν όλα τα κριτήρια της ΔΟΕ για να 

χαρακτηριστούν άνεργοι. Πρόκειται για 

περίπου τον ίδιο αριθμό ατόμων που ήταν 

άνεργα σύμφωνα με τα κριτήρια της ΔΟΕ 

(18.776.0000). 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Προκειμένου να μην περιορίζεται 

το κίνητρο των κρατών μελών να ασκούν 

συνετή δημοσιονομική πολιτική, τα κράτη 

μέλη που αιτούνται στήριξη από την EISF 

θα πρέπει να πληρούν αυστηρά κριτήρια 

επιλεξιμότητας, βάσει της συμμόρφωσης 

προς αποφάσεις και συστάσεις στο πλαίσιο 

της δημοσιονομικής και οικονομικής 

επιτήρησης από την Ένωση, για χρονικό 

διάστημα δύο ετών πριν από την αίτηση 

για στήριξη από την EISF. 

(15) Προκειμένου να μην περιορίζεται 

το κίνητρο των κρατών μελών να ασκούν 

κοινωνικά υπεύθυνη και συνετή 

δημοσιονομική πολιτική, με πλήρη 

σεβασμό των δικαιωμάτων που 

κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τα κράτη 

μέλη που αιτούνται στήριξη από την EISF 

θα πρέπει να πληρούν αυστηρά κριτήρια 

επιλεξιμότητας, βάσει της συμμόρφωσης 

προς αποφάσεις και συστάσεις στο πλαίσιο 

της δημοσιονομικής και οικονομικής 

επιτήρησης από την Ένωση, για χρονικό 

διάστημα δύο ετών πριν από την αίτηση 

για στήριξη από την EISF. 

 

Τροπολογία  15 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

επενδύουν τη στήριξη που λαμβάνουν από 

την EISF σε επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες 

και επίσης να διατηρούν το επίπεδο των 

δημόσιων επενδύσεων εν γένει σε 

σύγκριση με το μέσο επίπεδο των 

δημόσιων επενδύσεων κατά την τελευταία 

πενταετία, ώστε να διασφαλίζεται η 

επίτευξη του στόχου που επιδιώκεται με 

τον παρόντα κανονισμό. Εν προκειμένω, 

υπάρχει η προσδοκία ότι τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη 

διατήρηση των επιλέξιμων επενδύσεων σε 

προγράμματα που στηρίζονται από την 

Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 

Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

επενδύουν τη στήριξη που λαμβάνουν από 

την EISF σε επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες 

και επίσης να διατηρούν τουλάχιστον το 

επίπεδο των δημόσιων επενδύσεων εν 

γένει σε σύγκριση με το μέσο επίπεδο των 

δημόσιων επενδύσεων κατά την τελευταία 

πενταετία πριν από την αίτηση στήριξης, 

ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη του 

στόχου που επιδιώκεται με τον παρόντα 

κανονισμό. Εν προκειμένω, υπάρχει η 

προσδοκία ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

δώσουν προτεραιότητα, μεταξύ άλλων, 

στη διατήρηση των επιλέξιμων 

επενδύσεων σε προγράμματα που 

στηρίζονται από την Ένωση, στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, και 

ειδικότερα των δράσεων αυτού του 

τελευταίου για την κοινωνική ένταξη, του 
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Αγροτικής Ανάπτυξης. Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 

Αλιείας και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 

Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Το μέγιστο επίπεδο επιλέξιμων 

δημόσιων επενδύσεων που μπορεί να 

στηριχτεί από την EISF για ένα κράτος 

μέλος θα πρέπει να ρυθμίζεται αυτομάτως, 

βάσει ενός τύπου που αποτυπώνει τον λόγο 

της επιλέξιμης δημόσιας επένδυσης προς 

το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της 

Ένωσης κατά το χρονικό διάστημα των 

πέντε ετών που προηγήθηκαν της αίτησης 

στήριξης από το κράτος μέλος και το ΑΕΠ 

του οικείου κράτους μέλους κατά το ίδιο 

χρονικό διάστημα. Το μέγιστο επίπεδο 

επιλέξιμων δημόσιων επενδύσεων θα 

πρέπει επίσης να προσαρμόζεται βάσει 

συντελεστή προσαύξησης (α) σύμφωνα με 

το σταθερό ανώτατο όριο στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο εν λόγω 

συντελεστής προσδιορίζεται κατά τρόπο 

ώστε, με την εμπειρία της πρόσφατης 

κρίσης, αν η στήριξη από την EISF είχε 

τεθεί σε εφαρμογή, να μπορούσε να είχε 

παράσχει στήριξη στα ενδιαφερόμενα 

κράτη μέλη. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Προκειμένου να ενταθεί ο 

αντίκτυπος των δημόσιων επενδύσεων και 

η δυνητική στήριξη από την EISF, η 

ποιότητα των συστημάτων και πρακτικών 

των κρατών μελών όσον αφορά τις 

(30) Προκειμένου να ενταθεί ο 

αντίκτυπος των δημόσιων επενδύσεων και 

η δυνητική στήριξη από την EISF, η 

υψηλή ποιότητα των δημοσίων 

επενδύσεων, των συστημάτων διαχείρισης 
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δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να 

διασφαλίζεται και, εάν είναι αναγκαίο, να 

ενισχύεται. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διενεργεί αξιολόγηση σε τακτική βάση, η 

οποία να έχει τη μορφή έκθεσης και, 

εφόσον αυτό είναι δικαιολογημένο, να 

περιέχει συστάσεις για τη βελτίωση της 

ποιότητας των συστημάτων και πρακτικών 

των κρατών μελών στον τομέα των 

δημόσιων επενδύσεων. Ένα κράτος μέλος 

μπορεί να ζητήσει τεχνική συνδρομή από 

την Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να 

αναλάβει τεχνικές αποστολές. 

και των πρακτικών των κρατών μελών θα 

πρέπει να επιτυγχάνεται και να 

διατηρείται και, εάν είναι αναγκαίο, να 

ενισχύεται. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διενεργεί αξιολόγηση σε τακτική βάση, η 

οποία να έχει τη μορφή έκθεσης και, 

εφόσον αυτό είναι δικαιολογημένο, να 

περιέχει συστάσεις για τη βελτίωση της 

ποιότητας των συστημάτων διαχείρισης 

και των πρακτικών των κρατών μελών 

στον τομέα των δημόσιων επενδύσεων. 

Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει 

τεχνική συνδρομή από την Επιτροπή για 

να βελτιώσει το δικό του σύστημα 

διαχείρισης των δημόσιων επενδύσεων. Η 

Επιτροπή μπορεί να αναλάβει τεχνικές 

αποστολές. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 

των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 

και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 

13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου, υπάρχει ανάγκη να 

αξιολογείται ο παρών κανονισμός, 

προκειμένου να εκτιμάται η 

αποτελεσματικότητά του, η συνεισφορά 

του στην άσκηση οικονομικών πολιτικών 

στα κράτη μέλη και στην ενωσιακή 

στρατηγική για την απασχόληση και την 

ανάπτυξη, και να προσδιορίζονται 

δυνητικές περαιτέρω εξελίξεις οι οποίες 

απαιτούνται προκειμένου να δημιουργηθεί 

ένας μηχανισμός ασφάλισης που θα 

εξυπηρετεί τον σκοπό της οικονομικής 

σταθεροποίησης. Τούτο θα επιτευχθεί 

βάσει των πληροφοριών που 

συγκεντρώνονται μέσω ειδικών 

απαιτήσεων παρακολούθησης, με τις 

οποίες παράλληλα αποφεύγεται η 

υπερβολική κανονιστική ρύθμιση και 

(32) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 

και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 

13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου, υπάρχει ανάγκη να 

αξιολογείται ο παρών κανονισμός, 

προκειμένου να εκτιμάται η 

αποτελεσματικότητά του, η συνεισφορά 

του στην άσκηση οικονομικών πολιτικών 

στα κράτη μέλη και στην ενωσιακή 

στρατηγική για την απασχόληση και την 

ανάπτυξη και στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων, και να 

προσδιορίζονται δυνητικές περαιτέρω 

εξελίξεις οι οποίες απαιτούνται 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένας 

μηχανισμός ασφάλισης που θα εξυπηρετεί 

τον σκοπό της οικονομικής 

σταθεροποίησης. Τούτο θα επιτευχθεί 

βάσει των πληροφοριών που 

συγκεντρώνονται μέσω ειδικών 

απαιτήσεων παρακολούθησης, με τις 
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διοικητικές επιβαρύνσεις, ιδίως για τα 

κράτη μέλη. Οι εν λόγω απαιτήσεις, όπου 

ενδείκνυται, μπορεί να περιλαμβάνουν 

μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

κανονισμού επιτόπου. 

οποίες παράλληλα αποφεύγεται η 

υπερβολική κανονιστική ρύθμιση και 

διοικητικές επιβαρύνσεις, ιδίως για τα 

κράτη μέλη. Οι εν λόγω απαιτήσεις, όπου 

ενδείκνυται, μπορεί να περιλαμβάνουν 

μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

κανονισμού επιτόπου. 

 

Τροπολογία  19 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Η EISF θα πρέπει να θεωρείται ως 

ένα πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη, συν 

τω χρόνο, ενός πλήρως αναπτυγμένου 

μηχανισμού ασφάλισης που θα μεριμνά για 

τη μακροοικονομική σταθεροποίηση. Επί 

του παρόντος, η EISF θα βασίζεται σε 

δάνεια και επιδοτήσεις επιτοκίου. 

Παράλληλα, δεν αποκλείεται η μελλοντική 

συμμετοχή του ΕΜΣ ή του νόμιμου 

διαδόχου αυτού, με την παροχή 

χρηματοδοτικής συνδρομής για τη στήριξη 

των δημόσιων επενδύσεων σε κράτη μέλη 

με νόμισμα το ευρώ, τα οποία 

αντιμετωπίζουν δυσχερείς οικονομικές 

συνθήκες. Επιπλέον, θα μπορούσε 

μελλοντικά να συσταθεί ένας 

προαιρετικός μηχανισμός ασφάλισης με 

δανειοδοτική ικανότητα, βασισμένος στις 

εθελοντικές συνεισφορές κρατών μελών, ο 

οποίος θα παρέχει ένα ισχυρό μέσο για τον 

σκοπό της μακροοικονομικής 

σταθεροποίησης έναντι ασύμμετρων 

κλυδωνισμών. 

(33) Η EISF θα πρέπει να θεωρείται ως 

ένα πιθανό βήμα προς την ανάπτυξη, με 

τον καιρό, ενός πλήρως αναπτυγμένου 

μηχανισμού ασφάλισης που θα μεριμνά για 

τη μακροοικονομική σταθεροποίηση. Επί 

του παρόντος, η EISF θα βασίζεται σε 

δάνεια και επιδοτήσεις επιτοκίου. 

Παράλληλα, δεν αποκλείεται η μελλοντική 

συμμετοχή του ΕΜΣ ή του νόμιμου 

διαδόχου αυτού, με την παροχή 

χρηματοδοτικής συνδρομής για τη στήριξη 

των δημόσιων επενδύσεων σε κράτη μέλη 

με νόμισμα το ευρώ, τα οποία 

αντιμετωπίζουν δυσχερείς οικονομικές 

συνθήκες. Επιπλέον, θα πρέπει μελλοντικά 

να συσταθεί ένας μηχανισμός ασφάλισης 

με δανειοδοτική ικανότητα, βασισμένος 

στις συνεισφορές των κρατών μελών, ο 

οποίος θα παρέχει ένα ισχυρό μέσο για τον 

σκοπό της μακροοικονομικής 

σταθεροποίησης έναντι ασύμμετρων 

κλυδωνισμών. Στο μέλλον, θα πρέπει να 

εξεταστεί κατά πόσον η Επιτροπή θα 

πρέπει να αξιολογήσει τη δυνατότητα να 

προτείνει μια δομή μακροοικονομικής 

σταθεροποιητικής λειτουργίας προς 

αντιμετώπιση των ασύμμετρων 

κλυδωνισμών. 

 



 

PE627.842v02-00 16/28 AD\1168912EL.docx 

EL 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η EISF παρέχει χρηματοδοτική 

συνδρομή υπό μορφή δανείων και 

επιδοτήσεων επιτοκίου για τις δημόσιες 

επενδύσεις σε κράτος μέλος που 

αντιμετωπίζει μεγάλο ασύμμετρο 

κλυδωνισμό. 

2. Η EISF παρέχει χρηματοδοτική 

συνδρομή υπό μορφή δανείων και 

επιδοτήσεων επιτοκίου για τις δημόσιες 

επενδύσεις σε κράτος μέλος που 

αντιμετωπίζει μεγάλο ασύμμετρο 

κλυδωνισμό ή μια σημαντική ύφεση. 

 

Τροπολογία  21 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένα κράτος μέλος θεωρείται ότι 

αντιμετωπίζει μεγάλο ασύμμετρο 

κλυδωνισμό εάν πληρούνται ταυτοχρόνως 

τα ακόλουθα κριτήρια ενεργοποίησης: 

1. Ένα κράτος μέλος θεωρείται ότι 

αντιμετωπίζει μεγάλο ασύμμετρο 

κλυδωνισμό εάν πληρούνται τουλάχιστον 

δυο από τα ακόλουθα κριτήρια 

ενεργοποίησης: 

Τροπολογία  22 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) το ποσοστό των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού στο κράτος 

μέλος υπερβαίνει τον μέσο όρο φτώχειας 

ή κοινωνικού αποκλεισμού στο ίδιο 

κράτος μέλος κατά τα 12 τρίμηνα που 

προηγούνται του τριμήνου κατά το οποίο 

υποβάλλεται η αίτηση· 

 

Τροπολογία  23 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 

κατά περισσότερο από μία ποσοστιαία 

μονάδα σε σύγκριση με το ποσοστό 

ανεργίας που παρατηρήθηκε το 

προηγούμενο έτος· 

 

Τροπολογία  24 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 τουλάχιστον ένα από τα δύο κριτήρια 

ενεργοποίησης στα οποία βασίζεται το 

αιτούν κράτος μέλος πρέπει να είναι 

μεταξύ των περιγραφόμενων είτε στο 

στοιχείο α) είτε στο στοιχείο β) του 

πρώτου εδαφίου. 

 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο -α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α) διατηρεί τουλάχιστον το ίδιο 

επίπεδο δημόσιων κοινωνικών 

επενδύσεων προτεραιότητας σε σύγκριση 

με το μέσο επίπεδο των δημόσιων 

κοινωνικών επενδύσεών του της 

προηγούμενης πενταετίας· 

 

 

Τροπολογία  26 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) διατηρεί το ίδιο επίπεδο δημόσιων 

επενδύσεών του σε σύγκριση με το μέσο 

επίπεδο των δημόσιων επενδύσεών του 

κατά την προηγούμενη πενταετία. 

β) διατηρεί τουλάχιστον το ίδιο 

επίπεδο δημόσιων επενδύσεών του σε 

σύγκριση με το μέσο επίπεδο των 

δημόσιων επενδύσεών του της πενταετίας 

που προηγείται της υποβολής της 

αίτησης στήριξης. 

 

Τροπολογία  27 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, η Επιτροπή δύναται να 

συμπεράνει, κατά την έκδοση απόφασης 

σύμφωνα με το άρθρο παράγραφος 2, ότι 

το εν λόγω επίπεδο δημόσιων επενδύσεων 

είναι μη βιώσιμο, οπότε και προσδιορίζει 

το επίπεδο δημόσιων επενδύσεων που 

πρέπει να διατηρηθεί. 

Ωστόσο, η Επιτροπή δύναται να 

συμπεράνει, πριν από την έκδοση 

απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 

παράγραφος 2 και αφού ζητήσει τη 

γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ότι το εν λόγω επίπεδο 

δημόσιων επενδύσεων είναι μη βιώσιμο, ει 

δυνατόν αιτιολογώντας τούτο, οπότε και 

προσδιορίζει το επίπεδο δημόσιων 

επενδύσεων που πρέπει να διατηρηθεί. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να 

καλέσει σε ανταλλαγή απόψεων ενώπιον 

της αρμόδιας επιτροπής του το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  28 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά το έτος που έπεται της εκταμίευσης 
του δανείου EISF, η Επιτροπή εξετάζει 

κατά πόσον το οικείο κράτος μέλος έχει 

τηρήσει τα κριτήρια που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. Ειδικότερα, η Επιτροπή 

επαληθεύει επίσης τον βαθμό στον οποίο 

Ένα έτος μετά την εκταμίευση του 

δανείου EISF, η Επιτροπή εξετάζει κατά 

πόσον το οικείο κράτος μέλος έχει τηρήσει 

τα κριτήρια που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. Ειδικότερα, η Επιτροπή 

επαληθεύει επίσης τον βαθμό στον οποίο 
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το οικείο κράτος μέλος έχει διατηρήσει 

επιλέξιμες δημόσιες επενδύσεις σε 

προγράμματα που στηρίζονται από την 

Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 

Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

το οικείο κράτος μέλος έχει διατηρήσει 

επιλέξιμες δημόσιες επενδύσεις σε 

προγράμματα που στηρίζονται από την 

Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 

Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου +, και ειδικότερα των 

δράσεων αυτού του τελευταίου για την 

κοινωνική ένταξη, του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 

Τροπολογία  29 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν η Επιτροπή, κατόπιν ακρόασης του 

οικείου κράτους μέλους, καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι οι προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν έχουν 

τηρηθεί, εκδίδει απόφαση: 

Εάν η Επιτροπή, κατόπιν ακρόασης του 

οικείου κράτους μέλους, καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι τουλάχιστον μία από τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 δεν έχει τηρηθεί, εξετάζει τα 

υποκείμενα αίτια και εκδίδει απόφαση: 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εκδίδει την απόφασή της 

αμελλητί και τη δημοσιοποιεί. 

Η Επιτροπή εκδίδει την απόφασή της 

αμελλητί και το αργότερο εντός 60 

ημερών και τη δημοσιοποιεί. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν κράτος μέλος πληροί τα κριτήρια Όταν κράτος μέλος πληροί τα κριτήρια 
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επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο 

άρθρο και αντιμετωπίζει μεγάλο 

ασύμμετρο κλυδωνισμό που αναφέρεται 

στο άρθρο 4, μπορεί να υποβάλει στην 

Επιτροπή αίτηση μία φορά ετησίως, 

προκειμένου να λάβει στήριξη από την 

EISF. Το κράτος μέλος αναφέρει τις 

ανάγκες του για στήριξη. 

επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο 

άρθρο 3 και αντιμετωπίζει ένα μεγάλο 

ασύμμετρο κλυδωνισμό όπως αυτός 

ορίζεται μέσω των κριτηρίων 

ενεργοποίησης που αναφέρονται στο 

άρθρο 4, μπορεί να υποβάλει στην 

Επιτροπή αίτηση μία φορά ετησίως, 

προκειμένου να λάβει στήριξη από την 

EISF. Το κράτος μέλος αναφέρει τις 

ανάγκες του για στήριξη. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή αξιολογεί και απαντά στις 

αιτήσεις με τη σειρά που τις 

παραλαμβάνει. Ενεργεί αμελλητί. 

Η Επιτροπή αξιολογεί και απαντά στις 

αιτήσεις με τη σειρά που τις 

παραλαμβάνει. Ενεργεί αμελλητί και το 

αργότερο εντός 60 ημερών. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης 

της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Καταπολέμησης της Απάτης, έχει ιδίως το 

δικαίωμα να αποστέλλει υπαλλήλους της ή 

δεόντως εξουσιοδοτημένους 

αντιπροσώπους για τη διενέργεια τεχνικών 

ή δημοσιονομικών ή άλλων ελέγχων που 

κρίνει αναγκαίους στο οικείο κράτος μέλος 

οι οποίοι αφορούν τη στήριξη από την 

EISF. 

2. Η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης 

της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Καταπολέμησης της Απάτης, καθώς και 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν ιδίως 

το δικαίωμα να αποστέλλουν υπαλλήλους 

τους ή δεόντως εξουσιοδοτημένους 

αντιπροσώπους, για παράδειγμα 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, για τη 

διενέργεια τεχνικών ή δημοσιονομικών ή 

άλλων ελέγχων που κρίνουν αναγκαίους 

στο οικείο κράτος μέλος οι οποίοι αφορούν 

τη στήριξη από την EISF. 

 



 

AD\1168912EL.docx 21/28 PE627.842v02-00 

 EL 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή αξιολογεί τη 

δυνατότητα μετατροπής του Ταμείου 

Στήριξης της Σταθεροποίησης σε 

μηχανισμούς οι οποίοι θα προσφέρουν 

σημαντικά εργαλεία σε περίπτωση 

ασύμμετρου κλυδωνισμού, με πραγματικό 

αντίκτυπο σε επίπεδο μακροοικονομικής 

σταθεροποίησης. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση 

της ποιότητας των συστημάτων και 

πρακτικών διαχείρισης των δημόσιων 

επενδύσεων των κρατών μελών 

περιγράφεται στο παράρτημα. Η Επιτροπή 

αξιολογεί, σε τακτική βάση, την 

καταλληλότητα της μεθοδολογίας και των 

κριτηρίων που χρησιμοποιούνται, και 

προβαίνει σε προσαρμογές ή 

τροποποιήσεις, όταν χρειάζεται. Η 

Επιτροπή δημοσιοποιεί τις αλλαγές στην 

υποκείμενη μεθοδολογία και τα κριτήρια. 

3. Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση 

της ποιότητας των συστημάτων και 

πρακτικών διαχείρισης των δημόσιων 

επενδύσεων των κρατών μελών 

περιγράφεται στο παράρτημα Ι. Η 

Επιτροπή αξιολογεί, σε τακτική βάση, την 

καταλληλότητα της μεθοδολογίας και των 

κριτηρίων που χρησιμοποιούνται, και 

προβαίνει σε προσαρμογές ή 

τροποποιήσεις, όταν χρειάζεται. Η 

Επιτροπή δημοσιοποιεί τις αλλαγές στην 

υποκείμενη μεθοδολογία και τα κριτήρια. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 

στο άρθρο 10, στο άρθρο 19 παράγραφος 3 

και στο άρθρο 20 παράγραφος 5 

ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 

στο άρθρο 9 παράγραφος 2, στο άρθρο 10, 

στο άρθρο 19 παράγραφος 3, στο άρθρο 

20 παράγραφος 4 και στο άρθρο 22 
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από την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/έναρξης ισχύος 

του παρόντος κανονισμού]. 

παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή 

επ’ αόριστον από την 

[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού]. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 

στο άρθρο 10, στο άρθρο 19 παράγραφος 3 

και στο άρθρο 20 παράγραφος 5 μπορεί να 

ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 

Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 

της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 

την επομένη της δημοσίευσης της 

απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν 

θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων που ισχύουν ήδη. 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 

στο άρθρο 9 παράγραφος 2, στο άρθρο 10, 

στο άρθρο 19 παράγραφος 3, στο άρθρο 

20 παράγραφος 4 και στο άρθρο 22 

παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά 

πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η 

απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 

εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 

επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 

που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

ισχύουν ήδη. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10, του 

άρθρου 19 παράγραφος 3 και του άρθρου 

20 παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ μόνον 

εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ή εάν, πριν λήξει η προθεσμία αυτή, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 

παράγραφος 2, του άρθρου 10, του 

άρθρου 19 παράγραφος 3, του άρθρου 20 

παράγραφος 4 και του άρθρου 22 

παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον 

εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την 

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
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ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις 

μήνες. 

ή εάν, πριν λήξει η προθεσμία αυτή, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις 

μήνες. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι δείκτες για την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του 

κανονισμού προς την επίτευξη των στόχων 

που τίθενται στην αιτιολογική σκέψη 36 

και στο άρθρο 1 προβλέπονται στο 

παράρτημα 2. 

1. Οι δείκτες για την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του 

κανονισμού προς την επίτευξη των στόχων 

που τίθενται στην αιτιολογική σκέψη 36 

και στο άρθρο 1 προβλέπονται στο 

παράρτημα ΙΙ. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ενδιάμεση αξιολόγηση της EISF 

διενεργείται όταν υπάρχουν επαρκή 

διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την 

εφαρμογή της. Τελική αξιολόγηση της 

EISF διενεργείται από την Επιτροπή 

τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού. 

Ενδιάμεση αξιολόγηση της EISF 

διενεργείται σχετικά με την εφαρμογή της 

όταν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία 

και το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη 

ισχύος της. Τελική αξιολόγηση της EISF 

διενεργείται από την Επιτροπή τέσσερα 

έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η αποτελεσματικότητα του 

παρόντος κανονισμού· 

α) η αποτελεσματικότητα του 

παρόντος κανονισμού και ειδικότερα τα 

κριτήρια ενεργοποίησης που 

προβλέπονται στο άρθρο 4 και, εάν 

χρειαστεί, το κατά πόσο απαιτούνται 

περαιτέρω κριτήρια· 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η συνεισφορά της EISF στην 

άσκηση των οικονομικών πολιτικών των 

κρατών μελών κατά τρόπο ώστε να 

ενισχύεται η συνοχή στην Ένωση· 

β) η συνεισφορά της EISF στην 

άσκηση των οικονομικών και κοινωνικών 

πολιτικών των κρατών μελών κατά τρόπο 

ώστε να ενισχύεται η οικονομική, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή στην 

Ένωση· 

 

Τροπολογία  43 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η συμβολή του παρόντος 

κανονισμού στην επίτευξη της 

στρατηγικής της Ένωσης για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση· 

γ) η συμβολή του παρόντος 

κανονισμού στην επίτευξη της 

στρατηγικής της Ένωσης Ευρώπη 2020 

και στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 

Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων· 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) η σκοπιμότητα της ανάπτυξης ενός 

προαιρετικού μηχανισμού ασφάλισης, ο 

δ) η σκοπιμότητα της ανάπτυξης ενός 

μηχανισμού ασφάλισης, ο οποίος θα 
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οποίος θα εξυπηρετεί τον σκοπό της 

μακροοικονομικής σταθεροποίησης. 

εξυπηρετεί τον σκοπό της 

μακροοικονομικής σταθεροποίησης. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού 

και με τις παραγράφους 22 και 23 της 

διοργανικής συμφωνίας, της 13ης 

Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου, υπάρχει ανάγκη να 

αξιολογείται ο παρών κανονισμός, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου 

του κανονισμού ως προς την επίτευξη των 

στόχων που καθορίζονται στην αιτιολογική 

σκέψη 35 και στο άρθρο 1. 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού 

και με τις παραγράφους 22 και 23 της 

διοργανικής συμφωνίας, της 13ης 

Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου, υπάρχει ανάγκη να 

αξιολογείται ο παρών κανονισμός, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου 

του κανονισμού ως προς την επίτευξη των 

στόχων που καθορίζονται στην αιτιολογική 

σκέψη 36 και στο άρθρο 1. 

 

Τροπολογία  46 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) απασχόληση, ποσοστό ανεργίας, 

ποσοστά συμμετοχής, δείκτες της μερικής 

απασχόλησης, ώρες εργασίας· 

γ) απασχόληση και απασχολούμενοι, 

ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 

υποαπασχόλησης, ποσοστό δυνητικού 

πρόσθετου εργατικού δυναμικού, 

ποσοστό ανεργίας νέων, ποσοστό NEET 

(εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 

κατάρτισης, ΕΕΑΚ), ποσοστό 

μακροχρόνιας ανεργίας, ποσοστά 

συμμετοχής, δείκτες μερικής 

απασχόλησης, ώρες εργασίας· 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) ισότητα των φύλων στην αγορά 

εργασίας· 

 

Τροπολογία  48 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) ανισότητες, φτώχεια των 

εργαζομένων, και υλική στέρηση· 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου χρηματοδοτούμενες μέσω 

προγραμμάτων που στηρίζονται από την 

Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 

Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης· 

ε) ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου χρηματοδοτούμενες μέσω 

προγραμμάτων που στηρίζονται από την 

Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 

Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου +, του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης· 
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