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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως αντικείμενο τη θέσπιση νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της 

απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ. Το μελλοντικό αυτό σώμα αλληλεγγύης θα απορροφήσει 

επίσης την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η 

ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία δεν έχουν το ίδιο πεδίο 

αρμοδιότητας, δεδομένου ότι η ΕΕΥ υλοποιεί προγράμματα εθελοντισμού σε τρίτες χώρες. 

Κατά συνέπεια, η συντάκτρια της παρούσης εκτιμά ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να 

μην χαθούν οι δραστηριότητες του προηγούμενου προγράμματος μετά τη συγχώνευση. 

 

Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αποσκοπεί στην κινητοποίηση, μέχρι 

το 2020, 100 000 νέων ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών με προγράμματα που βασίζονται στη 

διατήρηση και στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. Η πρόταση της 

Επιτροπής βασίζεται στη φιλοσοφία του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης1. Οι χώρες που θα έχουν πρόσβαση στο παρόν πρόγραμμα θα είναι τα 

κράτη μέλη της ΕΕ και, ενδεχομένως, και άλλες χώρες κατόπιν διμερών συμφωνιών, αλλά 

πρέπει να έχουμε κατά νου ότι βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

διερχόμενοι που δεν διαθέτουν διαβατήριο κανενός κράτους μέλος της ΕΕ. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει νέους ακόμη κι αν δεν είναι 

κάτοχοι δελτίου ταυτότητας κράτους μέλους της Ένωσης. Η έκδοση των αδειών διαμονής και 

θεωρήσεων πρέπει να διευκολυνθεί για τους νέους αυτούς. 

 

Η αλληλεγγύη αποτελεί θεμέλια αρχή της ΕΕ. Δίνει νόημα στο Ευρωπαϊκό σχέδιο και 

παρέχει την απαραίτητη ενότητα για να αντεπεξέλθουμε σε έκτακτες καταστάσεις, σημερινές 

και μελλοντικές κρίσεις. Με την ευκαιρία της 60ής επετείου της Συνθήκης της Ρώμης, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους υπέρ της ενίσχυσης της αλληλεγγύης, της οποίας γενική 

επιδίωξη είναι η συνολική άνθηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων2. 

 

Η συντάκτρια θεωρεί θεμελιώδους σημασίας τη στήριξη και την ενθάρρυνση των νέων που 

πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και άρα βρίσκονται στην πλέον ευάλωτη 

κατάσταση ώστε να συμμετάσχουν αυτοί σε κάθε λογής ενέργεια και δράση που αποσκοπεί 

στη βελτίωση συστημάτων και πολιτικών στον τομέα της αλληλεγγύης, καθώς τούτο βοηθά 

στην εδραίωση μιας νοοτροπίας επικεντρωμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα επί των οποίων 

έχει οικοδομηθεί η ΕΕ. 

 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, των γυναικών και των 

μεταναστών είναι ανθρώπινα δικαιώματα και ότι, δεδομένου ότι οι κατηγορίες αυτές είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτες, είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν στο πλαίσιο των κατευθυντήριων 

γραμμών του προγράμματος η διάσταση του φύλου και μια προοπτική για τη μετανάστευση. 

 

Επικροτεί την Επιτροπή για την ειδική πρόνοια που ενσωμάτωσε ως προς τους νέους που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και την πρόσβασή τους σε εθελοντικό πρόγραμμα 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (ΕΕ C 326, 26.10.2012, 

σ. 391). 
2 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/# 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
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κατάρτισης, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υποκατάστατο της αμειβόμενης 

εργασίας ή εκείνης της πρακτικής άσκησης που ρυθμίζεται από τους σχετικούς τοπικούς 

νόμους και προορίζεται να οδηγήσει σε συμβάσεις εργασίας. Καλούνται συνεπώς η Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να ασκήσουν εποπτεία προκειμένου να αποκλειστούν παρόμοια 

ενδεχόμενα. 

 

Η συντάκτρια θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι πόροι που προορίζονταν ή είχαν δεσμευθεί 

για τους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού (πχ για το Erasmus+) μεταφέρονται στο 

προσφάτως θεσπισθέν πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.  Το Erasmus+ 

συγκαταλέγεται αποδεδειγμένα μεταξύ των προσφορότερων μέσων για την εδραίωση μιας 

ευρωπαϊκής συνείδησης. Η εμπειρία που έχει αποκομιστεί από το Erasmus+ είναι πολιτιστικά 

και εκπαιδευτικά πολύτιμη και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αξιολογηθεί προκειμένου να 

παρασχεθεί μιας υψηλής ποιότητας κατάρτιση στο πλαίσιο του προγράμματος του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.  

 

Η συντάκτρια πιστεύει επιπροσθέτως ότι οι κοινωνικοί εταίροι και όλοι οι φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών πρέπει να συμμετέχουν στην διαδικασία της εκ των προτέρων 

αξιολόγησης, αλλά και στην ενεργοποίηση, στην επιτήρηση και στην παρακολούθηση του 

προγράμματος, χωρίς ωστόσο παρεμβάσεις και παρεμβολές στο έργο των εθελοντικών 

δικτύων πολιτικής προστασίας τα οποία, είτε στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, 

είτε διότι έχουν εμπλακεί σε διαδικασίες ανασυγκρότησης μετά από φυσικές καταστροφές, 

έχουν συνεισφέρει σε αυτά και έχουν συνεργαστεί με τα προγράμματα της Επιτροπής για την 

αντίδραση σε φυσικές καταστροφές ή σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Θα πρέπει να παρασχεθούν στους 

νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες 

συμμετοχής σε δραστηριότητες 

αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν 

να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς 

όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας 

ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες 

και ικανότητες για την προσωπική, 

μορφωτική, κοινωνική, επαγγελματική 

τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως 

ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, 

βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. 

(4) Θα πρέπει να παρασχεθούν στους 

νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες 

συμμετοχής σε δραστηριότητες 

αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν 

να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς 

όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας 

ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες 

και ικανότητες για την προσωπική, 

μορφωτική, κοινωνική, επαγγελματική 

τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως 

ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, 

βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. 
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Οι εν λόγω δραστηριότητες θα 

υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των 

νέων εθελοντών, ασκουμένων και 

εργαζομένων. 

Οι εν λόγω δραστηριότητες θα 

υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των 

νέων εθελοντών, ασκουμένων και 

εργαζομένων και θα πρέπει να συνάδουν 

με τις εθνικές νομοθεσίες σχετικά με την 

κινητικότητα των εργαζομένων. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης 

που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να 

είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι 

θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να 

συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των 

κοινοτήτων, να παρέχουν στους νέους την 

ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες 

γνώσεις και ικανότητες, να είναι 

οικονομικά προσιτές στους νέους, και να 

υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο. 

(5) Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης 

που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να 

είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι 

θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να 

συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των 

τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνικής 

συνοχής, να παρέχουν στους νέους την 

ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες 

γνώσεις και ικανότητες, να είναι 

οικονομικά προσιτές στους νέους, και να 

υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

θα παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για 

τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε 

ολόκληρη την Ένωση. Θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η συνοχή και η 

συμπληρωματικότητα του εν λόγω 

πλαισίου με άλλες συναφείς πολιτικές και 

προγράμματα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αξιοποιεί 

τα πλεονεκτήματα και τις συνέργειες των 

υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της 

Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας. Θα 

πρέπει επίσης να λειτουργεί 

(6) Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

θα παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου, 

απαλλαγμένο από διακρίσεις λόγω φύλου 

ή κοινωνικής τάξης, για τις 

δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη 

την Ένωση. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η 

συνοχή και η συμπληρωματικότητα του εν 

λόγω πλαισίου με άλλες συναφείς 

πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. 

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα 

πρέπει να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και 

τις συνέργειες των υφιστάμενων 

προγραμμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής 
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συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες 

που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την 

υποστήριξη των νέων και τη διευκόλυνση 

της μετάβασης από το σχολείο στην 

εργασία στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για 

τη νεολαία»19, μέσω της παροχής 

πρόσθετων ευκαιριών εισόδου στην αγορά 

εργασίας υπό μορφή πρακτικής άσκησης ή 

θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται 

με την αλληλεγγύη εντός των αντίστοιχων 

κρατών μελών ή διασυνοριακά. Επίσης, θα 

πρέπει να διασφαλίζεται η 

συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε 

επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με 

τις δραστηριότητες που θα 

αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως 

το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών 

απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο 

Eurodesk. Επιπλέον, θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα 

μεταξύ των υφιστάμενων συναφών 

προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών 

προγραμμάτων αλληλεγγύης και των 

προγραμμάτων κινητικότητας για τους 

νέους, και του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές 

πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση. 

εθελοντικής υπηρεσίας. Θα πρέπει επίσης 

να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις 

προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 

μέλη για την υποστήριξη των νέων και τη 

διευκόλυνση της μετάβασης από το 

σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο των 

«Εγγυήσεων για τη νεολαία»19, μέσω της 

παροχής πρόσθετων ευκαιριών εισόδου 

στην αγορά εργασίας υπό μορφή 

πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας σε 

τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη 

εντός των αντίστοιχων κρατών μελών ή 

διασυνοριακά. Επίσης, θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με 

τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που 

θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως 

το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών 

απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο 

Eurodesk. Επιπλέον, θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα 

μεταξύ των υφιστάμενων συναφών 

προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών 

προγραμμάτων αλληλεγγύης και των 

προγραμμάτων κινητικότητας για τους 

νέους, συμπεριλαμβανομένων 

προγραμμάτων σε περιφερειακό ή τοπικό 

επίπεδο, και του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές 

πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση. 

_________________ _________________ 

19 Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας 

Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων 

για τη νεολαία (2013/C 120/01). 

19 Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας 

Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων 

για τη νεολαία (2013/C 120/01). 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Για τη μεγιστοποίηση του 

αντικτύπου των αποτελεσμάτων του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα 

πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε άλλα 

(7) Για τη μεγιστοποίηση του 

αντικτύπου των αποτελεσμάτων του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα 

πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε άλλα 
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προγράμματα, όπως το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης, το 

πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και το πρόγραμμα «Υγεία», να 

συμβάλλουν στους στόχους του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μέσω 

της υποστήριξης των δραστηριοτήτων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η εν 

λόγω συμβολή θα πρέπει να 

χρηματοδοτείται σύμφωνα προς τις 

αντίστοιχες βασικές πράξεις των οικείων 

προγραμμάτων. Αφότου λάβουν έγκυρο 

σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης, θα πρέπει να παρέχεται 

στους δικαιούχους η δυνατότητα 

πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καθώς 

και η δυνατότητα να επωφελούνται από τα 

μέτρα για την ποιότητα και τα μέτρα 

υποστήριξης για το είδος της παρεχόμενης 

δραστηριότητας. 

προγράμματα, όπως το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης, το 

πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και το πρόγραμμα «Υγεία», να 

συμβάλλουν στους στόχους του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μέσω 

της υποστήριξης των δραστηριοτήτων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η εν 

λόγω συμβολή θα πρέπει να 

χρηματοδοτείται σύμφωνα προς τις 

αντίστοιχες βασικές πράξεις των οικείων 

προγραμμάτων, με σκοπό μια πιο 

διευρυμένη συμμετοχή των νέων, της 

κοινωνίας των πολιτών και των 

υφιστάμενων δικτύων εθελοντικής 

εργασίας στα κράτη μέλη. Αφότου λάβουν 

έγκυρο σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να 

παρέχεται στους δικαιούχους η δυνατότητα 

πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καθώς 

και η δυνατότητα να επωφελούνται από τα 

μέτρα για την ποιότητα και τα μέτρα 

υποστήριξης για το είδος της παρεχόμενης 

δραστηριότητας. 

Τροπολογία  5 

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 διαχείριση, για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

κατά την ετήσια διαδικασία του 

προϋπολογισμού. Το ποσό προνομιακής 

αναφοράς περιλαμβάνει ανακατανομές 

(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 διαχείριση, για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

κατά την ετήσια διαδικασία του 

προϋπολογισμού. Με εξαίρεση τις 

ανακατανομές, το ποσό προνομιακής 
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από το πρόγραμμα Erasmus+ (197,7 

εκατομμύρια EUR) και από το 

πρόγραμμα για την απασχόληση και την 

κοινωνική καινοτομία (10 εκατομμύρια 

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. 

αναφοράς θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί 

με χρησιμοποίηση όλων των 

χρηματοοικονομικών μέσων που 

διατίθενται στο πλαίσιο του κανονισμού 

(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του 

Συμβουλίου. 

_________________ _________________ 

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 

20.12.2013, σ. 1. 

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 

20.12.2013, σ. 1. 

 23αΚανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 

1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 

20.12.2013, σ. 884). 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 18α) Όταν οι δράσεις του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης δεν συνδέονται 

άμεσα με χρηματοοικονομικά μέσα 

διατιθέμενα βάσει του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, η Επιτροπή 

θα πρέπει να εξασφαλίζει νέα πρόσθετα 

κονδύλια. 

Αιτιολόγηση 

Οι δράσεις που αναλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πρέπει να σχετίζονται με τους 
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πόρους και τα προγράμματα μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται. Όταν τούτο δεν συμβαίνει, η 

Επιτροπή μεριμνά για την εξεύρεση πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίηση των 

δράσεων αυτών. 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος των αποτελεσμάτων του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα 

πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να 

παρέχουν οι συμμετέχουσες χώρες 

πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση σύμφωνα 

με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης. 

(20) Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος των αποτελεσμάτων του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, τα 

κράτη μέλη και κατά περίπτωση οι 

υποεθνικές αρμόδιες αρχές με 

αποκλειστική νομοθετική εξουσία, καθώς 

και οι συμμετέχουσες χώρες εγκρίνουν 

διατάξεις για να καταστεί δυνατή 
πρόσθετη εθνική, περιφερειακή και 

τοπική χρηματοδότηση σύμφωνα με τους 

κανόνες του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης 

όλων των νέων στις δραστηριότητες που 

υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον 

μειονεκτούντων εξ αυτών. Ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα με 

σκοπό την προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και της συμμετοχής των 

μειονεκτούντων νέων, καθώς και 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

περιορισμοί που οφείλονται στην 

απόσταση των εξόχως απόκεντρων 

περιφερειών της Ένωσης και των 

υπερπόντιων χωρών και εδαφών24. 

Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα 

πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των 

(24) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης 

όλων των νέων στις δραστηριότητες που 

υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον 

μειονεκτούντων εξ αυτών. Ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα με 

σκοπό την προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και της συμμετοχής των 

μειονεκτούντων νέων, καθώς και 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

περιορισμοί που οφείλονται στην 

απόσταση των εξόχως απόκεντρων 

περιφερειών της Ένωσης και των 

υπερπόντιων χωρών και εδαφών24. 

Παρομοίως, τα κράτη μέλη και οι 

συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να 
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κατάλληλων μέτρων για την άρση των 

νομικών και διοικητικών εμποδίων για την 

ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό 

περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό 

είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του 

κεκτημένου του Σένγκεν και του 

ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο 

και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, των 

διοικητικών θεμάτων που αποτελούν αιτίες 

δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων 

διαβατηρίου και αδειών διαμονής. 

επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των 

κατάλληλων μέτρων για την άρση των 

νομικών και διοικητικών εμποδίων για την 

ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό 

περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό 

είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του 

κεκτημένου του Σένγκεν και του 

ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο 

και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, των 

διοικητικών θεμάτων που αποτελούν αιτίες 

δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων 

διαβατηρίου και αδειών διαμονής. 

_________________ _________________ 

24 Σύμφωνα με την απόφαση 2001/822/ΕΚ 

του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 

2001, σχετικά με τη σύνδεση των 

υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα («απόφαση 

σύνδεσης ΥΧΕ»), ΕΕ L314 της 

30.11.2001, σ. 1, στα προγράμματα 

μπορούν να συμμετέχουν άτομα που 

προέρχονται από υπερπόντιες χώρες και 

εδάφη (ΥΧΕ) καθώς και αρμόδιοι 

δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς από ΥΧΕ. 

24 Σύμφωνα με την απόφαση 2001/822/ΕΚ 

του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 

2001, σχετικά με τη σύνδεση των 

υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα («απόφαση 

σύνδεσης ΥΧΕ»), ΕΕ L314 της 

30.11.2001, σ. 1, στα προγράμματα 

μπορούν να συμμετέχουν άτομα που 

προέρχονται από υπερπόντιες χώρες και 

εδάφη (ΥΧΕ) καθώς και αρμόδιοι 

δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς από ΥΧΕ. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Οποιοσδήποτε φορέας επιθυμεί να 

συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, είτε βάσει χρηματοδότησης 

από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης, είτε από άλλο 

ενωσιακό πρόγραμμα, είτε βάσει 

χρηματοδότησης από διαφορετική πηγή, 

θα πρέπει να λαμβάνει σήμα ποιότητας, 

εφόσον πληρούνται οι σχετικές 

προϋποθέσεις. Η διαδικασία που οδηγεί 

στην απονομή του σήματος ποιότητας θα 

πρέπει να εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση 

από τις δομές υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  
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σήμα ποιότητας θα πρέπει να 

επαναξιολογείται περιοδικά και μπορεί να 

ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας των 

σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν 

πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που 

οδήγησαν στην απονομή του. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

(28) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και 

διάδοση των ευκαιριών και των 

αποτελεσμάτων των δράσεων που 

υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και 

τοπικό επίπεδο. Στις δραστηριότητες 

προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης 

θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων, κατά 

περίπτωση, μέσω της στήριξης και άλλων 

βασικών ενδιαφερόμενων. 

(28) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και 

διάδοση των ευκαιριών και των 

αποτελεσμάτων των δράσεων που 

υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης μέσω διαδικτυακών πυλών 

σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. Στις δραστηριότητες 

προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης 

θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης και τα προγράμματα της 

Ένωσης που συμμετέχουν ήδη στον 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

(29) Για να εξασφαλιστεί επαρκής 

ενημέρωση του ευρέος κοινού και 

ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 

επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που 

αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 

Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 

ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο 

πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα 

πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην 

κάλυψη της εταιρικής προβολής των 

πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, 

(29) Για να εξασφαλιστεί επαρκής 

ενημέρωση του ευρέος κοινού και 

ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 

επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που 

αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 

Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 

ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο 

πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα 

πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην 

κάλυψη της εταιρικής προβολής των 

πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, 
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στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 

κανονισμού. 

όπως είναι η κοινωνική ένταξη, η συνοχή, 

η περιβαλλοντική προστασία και ο 

μετριασμός των επιπτώσεων της 

κλιματικής μεταβολής, όπως 

περιγράφονται στους γενικούς στόχους 

του παρόντος κανονισμού, και θα πρέπει 

να συνάδουν με τους στόχους των πηγών 

χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης. 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Για λόγους αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας, η επιτροπή που 

συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1288/2013 θα πρέπει επίσης να 

συνδράμει την Επιτροπή στην εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού. Σε ό,τι αφορά 

το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η εν 

λόγω επιτροπή θα πρέπει να συγκαλείται 

με συγκεκριμένη σύνθεση και η εντολή της 

θα πρέπει να συνάδει με τον νέο ρόλο της. 

Ο διορισμός των σχετικών εκπροσώπων 

για τις εν λόγω συνεδριάσεις θα πρέπει να 

αποτελεί αρμοδιότητα των συμμετεχουσών 

χωρών, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τις πτυχές του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης που σχετίζονται με 

τον εθελοντισμό και τα διάφορα 

επαγγέλματα. 

(37) Για λόγους αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας, η επιτροπή που 

συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1288/2013 θα πρέπει επίσης να 

συνδράμει την Επιτροπή στην εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού. Σε ό,τι αφορά 

το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η εν 

λόγω επιτροπή θα πρέπει να συγκαλείται 

με συγκεκριμένη σύνθεση και η εντολή της 

θα πρέπει να συνάδει με τον νέο ρόλο της. 

Ο διορισμός των σχετικών εκπροσώπων 

για τις εν λόγω συνεδριάσεις θα πρέπει να 

αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών 

και των συμμετεχουσών χωρών, οι οποίες 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πτυχές 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

που σχετίζονται με τον εθελοντισμό και τα 

διάφορα επαγγέλματα. 

 

Τροπολογία  13 

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 

διαγράφεται 
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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. 

_________________  

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 

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 
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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  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: 

δραστηριότητα που αποσκοπεί στην 

αντιμετώπιση εκκρεμών κοινωνικών 

αναγκών προς όφελος μιας κοινότητας και, 

ταυτόχρονα, στην προώθηση της 

προσωπικής, μορφωτικής, κοινωνικής, 

επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου και 

της εξέλιξής του ως ενεργού πολίτη, η 

οποία μπορεί να λάβει τη μορφή 

τοποθετήσεων, έργων ή δραστηριοτήτων 

δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε 

σχέση με διάφορους τομείς, όπως η 

εκπαίδευση και κατάρτιση, η απασχόληση, 

η ισότητα των φύλων, η 

επιχειρηματικότητα, ιδίως η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα, η ιδιότητα του πολίτη 

και η δημοκρατική συμμετοχή, η 

προστασία του περιβάλλοντος και της 

φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, 

ετοιμότητα και αποκατάσταση σε 

περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η 

αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων 

και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία 

(1) «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: 

δραστηριότητα που αποσκοπεί στην 

αντιμετώπιση εκκρεμών κοινωνικών 

αναγκών προς όφελος μιας κοινότητας και, 

ταυτόχρονα, στην προώθηση της 

προσωπικής, μορφωτικής, κοινωνικής, 

επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου και 

της εξέλιξής του ως ενεργού πολίτη και ως 

ανθρώπου, η οποία μπορεί να λάβει τη 

μορφή τοποθετήσεων, έργων ή 

δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία 

αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους 

τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, 

η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η 

επιχειρηματικότητα, ιδίως η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα, η ιδιότητα του πολίτη 

και η δημοκρατική συμμετοχή, η 

προστασία του περιβάλλοντος και της 

φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, 

ετοιμότητα και αποκατάσταση σε 

περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η 

αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων 

και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία 
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και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο 

πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο 

αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και 

προστασία, η υποδοχή και ενσωμάτωση 

υπηκόων τρίτων χωρών, η εδαφική 

συνεργασία και συνοχή· 

και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο 

πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο 

αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και 

προστασία, η αναπηρία, η υποδοχή και 

ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών, η 

εδαφική συνεργασία και συνοχή· 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) «μειονεκτούντες νέοι»: άτομα τα 

οποία χρήζουν πρόσθετης υποστήριξης 

λόγω αναπηρίας, εκπαιδευτικών 

δυσκολιών, οικονομικών εμποδίων, 

πολιτισμικών διαφορών, προβλημάτων 

υγείας, κοινωνικών εμποδίων, 

γεωγραφικών εμποδίων· 

(3) «μειονεκτούντες νέοι»: άτομα τα 

οποία χρήζουν πρόσθετης υποστήριξης 

λόγω αναπηρίας, εκπαιδευτικών 

δυσκολιών ή δυσκολιών ενσωμάτωσης, 

οικονομικών εμποδίων, πολιτισμικών 

διαφορών, προβλημάτων υγείας, 

κοινωνικών εμποδίων, γεωγραφικών 

εμποδίων· 

 

Τροπολογία  16 

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 

(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 ανθρώπινη ανάπτυξη, ώστε 

να συμβάλει έτσι και στην πιθανή 



 

PE608.053v02-00 16/37 AD\1136245EL.docx 

EL 

επίσης στην απασχολησιμότητά του. 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. 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) «τοποθετήσεις ομάδων 

εθελοντισμού»: τοποθετήσεις που 

επιτρέπουν σε ομάδες συμμετεχόντων στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης από 

διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες να 

παρέχουν από κοινού εθελοντική 

χειρωνακτική ή διανοητική εργασία για 

έναν κοινό σκοπό, στο πλαίσιο σημαντικού 

έργου κοινωφελούς εργασίας για περίοδο 

δύο εβδομάδων έως δύο μηνών· 

(7) «τοποθετήσεις ομάδων 

εθελοντισμού»: τοποθετήσεις που 

επιτρέπουν σε ομάδες συμμετεχόντων στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης από 

διαφορετικά κράτη μέλη και άλλες 
συμμετέχουσες χώρες να παρέχουν από 

κοινού εθελοντική χειρωνακτική ή 

διανοητική εργασία για έναν κοινό σκοπό, 

στο πλαίσιο σημαντικού έργου 

κοινωφελούς εργασίας για περίοδο δύο 

εβδομάδων έως δύο μηνών· 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) «Διαδικτυακή πύλη Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης»: διαδικτυακό 

εργαλείο που παρέχει σχετικές 

επιγραμμικές υπηρεσίες στους 

συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης και στους συμμετέχοντες 

φορείς, περιλαμβανομένης της παροχής 

πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης, την εγγραφή 

συμμετεχόντων, την αναζήτηση 

συμμετεχόντων για τοποθετήσεις, τη 

δημοσίευση και αναζήτηση τοποθετήσεων, 

την αναζήτηση πιθανών εταίρων έργου, τη 

διαχείριση υπεύθυνων επικοινωνίας και 

προσφορών τοποθετήσεων και έργων, την 

κατάρτιση, τις δραστηριότητες 

(14) «Διαδικτυακή πύλη Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης»: διαδικτυακό 

εργαλείο που παρέχει σχετικές 

επιγραμμικές υπηρεσίες στους 

συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης και στους συμμετέχοντες 

φορείς, περιλαμβανομένης της παροχής 

πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης, την εγγραφή 

συμμετεχόντων, τη διαχείριση των 

σημάτων ποιότητας, την αναζήτηση 

συμμετεχόντων για τοποθετήσεις, τη 

δημοσίευση και αναζήτηση τοποθετήσεων, 

την αναζήτηση πιθανών εταίρων έργου, τη 

διαχείριση υπεύθυνων επικοινωνίας και 

προσφορών τοποθετήσεων και έργων, την 
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επικοινωνίας και δικτύωσης, την 

πληροφόρηση και κοινοποίηση ευκαιριών, 

καθώς και άλλες σχετικές εξελίξεις που 

συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης. 

κατάρτιση, τις δραστηριότητες 

επικοινωνίας και δικτύωσης, την 

πληροφόρηση και κοινοποίηση ευκαιριών, 

τη διάδοση των αποτελεσμάτων δράσεων 

αλληλεγγύης, καθώς και άλλες σχετικές 

εξελίξεις που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης είναι η ενίσχυση της 

συμμετοχής των νέων και των φορέων σε 

προσβάσιμες δραστηριότητες αλληλεγγύης 

υψηλής ποιότητας, ως μέσα συμβολής 

στην ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη, μέσω της 

υποστήριξης κοινοτήτων και της 

ανταπόκρισης σε προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η κοινωνία. 

Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης είναι η ενίσχυση της 

συμμετοχής των νέων και των φορέων σε 

προσβάσιμες δραστηριότητες αλληλεγγύης 

υψηλής ποιότητας, ως μέσα συμβολής 

στην ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη, μέσω της 

υποστήριξης κοινοτήτων και της 

ανταπόκρισης σε κοσμοϊστορικές 

προκλήσεις και δη εκείνες που συνδέονται 

με μια βαθύτερη κοινωνική ενσωμάτωση, 

με την εκπαίδευση και την απασχόληση, 

καθώς και την προστασία του 

περιβάλλοντος και τον μετριασμό των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή και οι συμμετέχουσες 

χώρες συνεργάζονται με σκοπό την 

αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα, μέσα από τη 

διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των 

εθνικών προγραμμάτων που συνδέονται με 

την αλληλεγγύη, την εκπαίδευση, την 

επαγγελματική κατάρτιση, τη νεολαία από 

τη μια πλευρά, και τις δράσεις στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

2. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 

άλλες συμμετέχουσες χώρες 

συνεργάζονται με σκοπό την 

αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα, μέσα από τη 

διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των 

εθνικών προγραμμάτων που συνδέονται με 

την αλληλεγγύη, την εκπαίδευση, την 

επαγγελματική κατάρτιση, τη νεολαία -

χωρίς να υπονομεύονται οι νομοθετικές 
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από την άλλη. Οι εν λόγω δράσεις 

στηρίζονται στις σχετικές ορθές πρακτικές 

και τα υφιστάμενα προγράμματα. 

αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στις 

υποεθνικές αρχές- από τη μια πλευρά, και 

τις δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης από την άλλη. Οι 

εν λόγω δράσεις στηρίζονται στις σχετικές 

ορθές πρακτικές και τα υφιστάμενα 

προγράμματα. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του 

μέσω των ακόλουθων ειδών δράσεων: 

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του 

μέσω των ακόλουθων ειδών δράσεων, στο 

πλαίσιο των στόχων των πηγών 

χρηματοδότησης: 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι τα κονδύλια με τα οποία χρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

προέρχονται από το Erasmus +, το EaSI, τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, το 

LIFE, το ΕΚΤ και το ΕΓΤΑΑ, οι στόχοι του Σώματος πρέπει να συνδέονται με τις επιδιώξεις 

των ταμείων που το χρηματοδοτούν. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τοποθετήσεις αλληλεγγύης, έργα 

αλληλεγγύης και δραστηριότητες 

δικτύωσης αλληλεγγύης· 

α) τοποθετήσεις αλληλεγγύης, έργα 

αλληλεγγύης και δραστηριότητες 

δικτύωσης αλληλεγγύης που αφορούν την 

κοινωνία των πολιτών· 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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γ) δραστηριότητες δικτύωσης για 

άτομα και φορείς που συμμετέχουν στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 

γ) δραστηριότητες δικτύωσης για 

άτομα και φορείς που συμμετέχουν στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που 

συνάδουν απολύτως και συμπληρώνουν 

την κεκτημένη επιτόπια εμπειρία σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές στον 

τομέα των εθελοντικών δραστηριοτήτων 

και της πολιτικής προστασίας. 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) μέτρα που αποσκοπούν στο να 

διασφαλίσουν την ποιότητα των 

τοποθετήσεων αλληλεγγύης, 

περιλαμβανομένης της γλωσσικής 

υποστήριξης, της διοικητικής υποστήριξης 

για τους συμμετέχοντες και τους 

συμμετέχοντες φορείς, την ασφαλιστική 

κάλυψη, την υποστήριξη μετά την 

τοποθέτηση καθώς και την ανάπτυξη 

πιστοποιητικού στο οποίο προσδιορίζονται 

και τεκμηριώνονται οι γνώσεις, οι 

δεξιότητες και οι ικανότητες που 

αποκτώνται στη διάρκεια της 

τοποθέτησης· 

α) μέτρα που αποσκοπούν στο να 

διασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των 

τοποθετήσεων αλληλεγγύης, 

περιλαμβανομένων ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος κατάρτισης, της 

γλωσσικής υποστήριξης, της διοικητικής 

υποστήριξης για τους συμμετέχοντες και 

τους συμμετέχοντες φορείς, την 

ασφαλιστική κάλυψη, την υποστήριξη 

μετά την τοποθέτηση καθώς και την 

ανάπτυξη πιστοποιητικού στο οποίο 

προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται οι 

γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες 

που αποκτώνται στη διάρκεια της 

τοποθέτησης· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

(d) τη δημιουργία, διατήρηση και 

επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

και άλλων συναφών επιγραμμικών 

υπηρεσιών, καθώς και των απαραίτητων 

συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και 

διαδικτυακών εργαλείων. 

(d) τη δημιουργία, διατήρηση και 

επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 

συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων 

πεδίου των συμμετεχόντων, και άλλων 

συναφών επιγραμμικών υπηρεσιών, κατ’ 

αρχάς για την διάδοση των επιδιώξεων 

του παρόντος κανονισμού και την 



 

PE608.053v02-00 20/37 AD\1136245EL.docx 

EL 

προβολή του ευπρόσιτου αυτού, καθώς 

και των απαραίτητων συστημάτων 

υποστήριξης ΤΠ και διαδικτυακών 

εργαλείων. 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το ποσό που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 περιλαμβάνει 

χρηματοδοτικό κονδύλιο 294 200 000 

EUR σε τρέχουσες τιμές και 

συμπληρώνεται από συνεισφορές που 

προέρχονται από: 

διαγράφεται 

α) το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

οποίο συνεισφέρει 35 000 000 EUR σε 

τρέχουσες τιμές· 

 

β) τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας 

της Ένωσης, ο οποίος 

συνεισφέρει 6 000 000 EUR σε τρέχουσες 

τιμές· 

 

γ) το πρόγραμμα LIFE, το οποίο 

συνεισφέρει 4 500 000 EUR σε τρέχουσες 

τιμές· 

 

δ) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο 

συνεισφέρει 1 800 000 EUR σε τρέχουσες 

τιμές. 

 

_________________  

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. 

 

Αιτιολόγηση 

Πιστεύουμε ότι οι νέες πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με ανακατανομή από 
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υπάρχοντα προγράμματα και κονδύλια· θα πρέπει, αντιθέτως, να χρηματοδοτούνται από όλους 

τους άλλους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του υφιστάμενου ΠΔΠ. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Μια συμμετέχουσα χώρα μπορεί να 

θέσει στη διάθεση των δικαιούχων εθνικά 

κονδύλια, τα οποία αυτοί θα διαχειρίζονται 

σύμφωνα με τους κανόνες του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, και 

να χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτόν τις 

αποκεντρωμένες δομές του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης για να 

εξασφαλίσει, αναλογικά, την επιπλέον 

χρηματοδότησή τους. 

6. Μια συμμετέχουσα χώρα θέτει, στο 

μέτρο των δυνατοτήτων της, στη διάθεση 

των δικαιούχων εθνικά κονδύλια, τα οποία 

αυτοί θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τους 

κανόνες του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης, και να χρησιμοποιεί για τον 

σκοπό αυτόν τις αποκεντρωμένες δομές 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

για να εξασφαλίσει, αναλογικά, την 

επιπλέον χρηματοδότησή τους. Τα κράτη 

μέλη θα μπορούν να καταστήσουν 

διαθέσιμα νέα πρόσθετα κονδύλια. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 

1. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Σε κράτη 

μέλη όπου οι αρμοδιότητες που άπτονται 

της διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

έχουν μεταβιβαστεί σε υποεθνικές αρχές, 

θα διαμορφωθούν μηχανισμοί, μέσω των 

εθνικών οργανισμών που λειτουργούν ως 

εκτελεστικοί φορείς, για να καταστεί 

δυνατή η άμεση συμμετοχή των εν λόγω 

αρχών. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, η Επιτροπή και οι 

συμμετέχουσες χώρες διασφαλίζουν ότι 

καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για 

την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 

ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή 

μειονεκτούντων νέων. 

2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, τα κράτη μέλη και άλλες 

συμμετέχουσες χώρες διασφαλίζουν ότι 

καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για 

την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 

ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή 

μειονεκτούντων και πιο ευάλωτων νέων, 

και υιοθετούν προς τον σκοπό αυτό μια 

προσέγγιση ανοικτή στην παράμετρο του 

φύλου. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή 

ιδιωτικών φορέων, ή διεθνών οργανισμών, 

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σήμα 

ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης. 

1. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή 

ιδιωτικών φορέων, ή διεθνών οργανισμών, 

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σήμα 

ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης σύμφωνα με τους στόχους 

του παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

 
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 το αν οι 

δραστηριότητές του συμμορφώνονται προς 

τις απαιτήσεις και τους στόχους του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 
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Τροπολογία  32 

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 τουλάχιστον ανά 

διετία χωρίς όμως υπέρμετρη διοικητική 

επιβάρυνση και μπορεί να ανακληθεί. 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η χορήγηση του σήματος 

ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης δεν συνεπάγεται αυτομάτως 

τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

5. Η χορήγηση του σήματος 

ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης δεν συνεπάγεται αυτομάτως 

τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 

αλλά αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για 

αυτή τη χρηματοδότηση. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε 

δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με έδρα σε 

συμμετέχουσα χώρα καθώς και διεθνείς 

οργανισμοί που διεξάγουν δραστηριότητες 

αλληλεγγύης στις συμμετέχουσες χώρες. 

Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που 

αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 7 

παράγραφος 1, απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη χορήγηση χρηματοδότησης στο 

Αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε 

δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με έδρα σε 

κράτος μέλος ή σε άλλη συμμετέχουσα 

χώρα καθώς και διεθνείς οργανισμοί που 

διεξάγουν δραστηριότητες αλληλεγγύης σε 

κράτος μέλος ή σε άλλες συμμετέχουσες 

χώρες. Στην περίπτωση των 

δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 

στοιχείο α) του άρθρου 7 παράγραφος 1, 
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πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης είναι ο συμμετέχων φορέας 

να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Στην 

περίπτωση των έργων αλληλεγγύης που 

αναφέρονται στο στοιχείο β) του άρθρου 7 

παράγραφος 1, αίτηση για χρηματοδότηση 

μπορούν να υποβάλουν και φυσικά 

πρόσωπα για λογαριασμό άτυπων ομάδων 

συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης. 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι 

ο συμμετέχων φορέας να έχει λάβει σήμα 

ποιότητας. Στην περίπτωση των έργων 

αλληλεγγύης που αναφέρονται στο 

στοιχείο β) του άρθρου 7 παράγραφος 1, 

αίτηση για χρηματοδότηση μπορούν να 

υποβάλουν και φυσικά πρόσωπα για 

λογαριασμό άτυπων ομάδων 

συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης. 

 

Τροπολογία  35 

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 τα 

κράτη μέλη και άλλες συμμετέχουσες 

χώρες, παρακολουθεί τακτικά την απόδοση 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 

ως προς την επίτευξη των στόχων του. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τον αριθμό των συμμετεχόντων σε 

τοποθετήσεις εθελοντισμού (εγχώριες και 

διασυνοριακές)· 

α) τον αριθμό των συμμετεχόντων σε 

τοποθετήσεις εθελοντισμού, 

συμπεριλαμβανομένων μειονεκτούντων 

νέων (εγχώριες και διασυνοριακές)· 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τον αριθμό των συμμετεχόντων σε 

τοποθετήσεις πρακτικής άσκησης 

β) τον αριθμό των συμμετεχόντων σε 

τοποθετήσεις πρακτικής άσκησης, 
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(εγχώριες και διασυνοριακές)· συμπεριλαμβανομένων μειονεκτούντων 

νέων (εγχώριες και διασυνοριακές)· 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τον αριθμό των συμμετεχόντων σε 

τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας (εγχώριες 

και διασυνοριακές)· 

γ) τον αριθμό των συμμετεχόντων σε 

τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων μειονεκτούντων 

νέων (εγχώριες και διασυνοριακές)· 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τον αριθμό των συμμετεχόντων σε 

έργα αλληλεγγύης· 

δ) τον αριθμό των συμμετεχόντων σε 

έργα αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων 

μειονεκτούντων νέων· 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) ο αριθμός των έργων αλληλεγγύης· 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις 

συμμετέχουσες χώρες, διασφαλίζει τη 

διάδοση πληροφοριών, τη δημοσιοποίηση 

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 

κράτη μέλη και άλλες συμμετέχουσες 

χώρες, διασφαλίζει τη διάδοση 
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και τις επακόλουθες ενέργειες σε σχέση με 

το σύνολο των δράσεων που 

υποστηρίζονται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

πληροφοριών, τη δημοσιοποίηση και τις 

επακόλουθες ενέργειες σε σχέση με το 

σύνολο των δράσεων που υποστηρίζονται 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης, καθώς και σε σχέση με όλα 

όσα αφορούν την εγγραφή και την 

πρόσβαση στις διαδικασίες. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι εθνικοί οργανισμοί που 

αναφέρονται στο άρθρο 20 χαράσσουν 

συνεπή πολιτική όσον αφορά την 

αποτελεσματική προβολή, τη διάδοση και 

την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των 

δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο 

πλαίσιο των δράσεων τις οποίες 

διαχειρίζονται, παρέχουν υποστήριξη στην 

Επιτροπή κατά την εκτέλεση του γενικού 

καθήκοντος της διάδοσης των 

πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης, περιλαμβανομένων 

πληροφοριών για δράσεις των οποίων η 

διαχείριση πραγματοποιείται σε εθνικό και 

ενωσιακό επίπεδο, και τα αποτελέσματά 

τους, και ενημερώνουν τις σχετικές ομάδες 

στόχου όσον αφορά τις δράσεις που 

αναλαμβάνονται στη χώρα τους. 

2. Οι εθνικοί οργανισμοί που 

αναφέρονται στο άρθρο 20 χαράσσουν 

συνεπή και κατάλληλη πολιτική όσον 

αφορά την αποτελεσματική προβολή, τη 

διάδοση και την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που 

υποστηρίζονται στο πλαίσιο των δράσεων 

τις οποίες διαχειρίζονται, παρέχουν 

υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την 

εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της 

διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με το 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, 

περιλαμβανομένων πληροφοριών για 

δράσεις των οποίων η διαχείριση 

πραγματοποιείται σε εθνικό και ενωσιακό 

επίπεδο, και τα αποτελέσματά τους, και 

ενημερώνουν τις σχετικές ομάδες στόχου 

όσον αφορά τις δράσεις που 

αναλαμβάνονται στη χώρα τους. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) σε εθνικό επίπεδο, από τους 

εθνικούς οργανισμούς στις συμμετέχουσες 

χώρες. 

β) από τους εθνικούς οργανισμούς 

που έχουν οριστεί στα κράτη μέλη ή σε 

άλλες συμμετέχουσες χώρες. 
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη στα οποία 

η κατανομή αρμοδιοτήτων φτάνει σε υποεθνικά επίπεδα με αποκλειστική νομοθετική εξουσία. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι εθνικές 

αρχές που έχουν οριστεί για τη διαχείριση 

των δράσεων που αναφέρονται στο 

κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1288/2013 ενεργούν επίσης ως εθνικές 

αρχές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης. Οι παράγραφοι 1, 

3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 του 

άρθρου 27 του εν λόγω κανονισμού 

ισχύουν κατ’ αναλογία για το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης. Αν δεν έχει οριστεί 

εθνική αρχή σε χώρα που περιλαμβάνεται 

στις χώρες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος 

κανονισμού, η εν λόγω αρχή ορίζεται 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6 και 

8 έως 15 του άρθρου 27 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1288/2013. 

Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι εθνικές 

αρχές που έχουν οριστεί για τη διαχείριση 

των δράσεων που αναφέρονται στο 

κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1288/2013 ενεργούν επίσης ως εθνικές 

αρχές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης. Σε κράτη μέλη 

όπου οι αρμοδιότητες που άπτονται 

αυτού του κεφαλαίου έχουν μεταβιβαστεί 

σε υποεθνικές αρχές με αποκλειστική 

νομοθετική εξουσία, θα διαμορφωθούν 

μηχανισμοί, μέσω των εθνικών 

οργανισμών που λειτουργούν ως 

εκτελεστικοί φορείς, για να καταστεί 

δυνατή η άμεση συμμετοχή των εν λόγω 

αρχών. Οι παράγραφοι 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15 και 16 του άρθρου 27 του εν 

λόγω κανονισμού ισχύουν κατ’ αναλογία 

για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Αν 

δεν έχει οριστεί εθνική αρχή σε χώρα που 

περιλαμβάνεται στις χώρες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 11 του παρόντος κανονισμού, η εν 

λόγω αρχή ορίζεται σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2 έως 6 και 8 έως 15 του 

άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1288/2013. 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι εθνικοί 

οργανισμοί που έχουν οριστεί για τη 

διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται 

στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1288/2013 στις αντίστοιχες χώρες 

τους ενεργούν επίσης ως εθνικοί 

οργανισμοί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης. 

Σε κάθε κράτος μέλος ή άλλη χώρα που 

συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, οι εθνικοί οργανισμοί που 

έχουν οριστεί για τη διαχείριση των 

δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 

III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 

στις αντίστοιχες χώρες τους ενεργούν 

επίσης ως εθνικοί οργανισμοί στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

Σε κράτη μέλη όπου οι αρμοδιότητες που 

άπτονται αυτού του κεφαλαίου έχουν 

μεταβιβαστεί σε υποεθνικές αρχές με 

αποκλειστική νομοθετική εξουσία, θα 

διαμορφωθούν μηχανισμοί, μέσω των 

εθνικών οργανισμών που λειτουργούν ως 

εκτελεστικοί φορείς, για να καταστεί 

δυνατή η άμεση συμμετοχή των εν λόγω 

αρχών. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, η Επιτροπή θεσπίζει 

προγράμματα εργασίας μέσω 

εκτελεστικών πράξεων. Κάθε πρόγραμμα 

εργασίας εξασφαλίζει την ετήσια εκτέλεση 

των γενικών και ειδικών στόχων που 

περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 κατά 

τρόπο συνεκτικό, και προσδιορίζει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο 

εφαρμογής και το συνολικό ποσό του. Τα 

προγράμματα εργασίας περιέχουν επίσης 

περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να 

χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που 

κατανέμεται σε κάθε δράση, κατανομή των 

πόρων μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών 

για τις δράσεις που διαχειρίζονται οι 

εθνικοί οργανισμοί και ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α όσον 

αφορά τη θέσπιση προγραμμάτων 

εργασίας. Κάθε πρόγραμμα εργασίας 

εξασφαλίζει την ετήσια εκτέλεση των 

γενικών και ειδικών στόχων που 

περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 κατά 

τρόπο συνεκτικό, και προσδιορίζει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο 

εφαρμογής και το συνολικό ποσό του. Τα 

προγράμματα εργασίας περιέχουν επίσης 

περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να 

χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που 

κατανέμεται σε κάθε δράση, κατανομή των 

πόρων μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών 

για τις δράσεις που διαχειρίζονται οι 

εθνικοί οργανισμοί και ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. 
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Αιτιολόγηση 

Είναι σκόπιμο να κληθούν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να διατυπώσουν τη γνώμη τους 

σχετικά με τα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης του άρθρου 25 παράγραφος 2. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Είναι σκόπιμο να κληθούν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να διατυπώσουν τη γνώμη τους 

σχετικά με τα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 25 διαγράφεται 

Διαδικασία επιτροπής  

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 

επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του 

άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1288/2013. Πρόκειται για επιτροπή 

κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 182/2011. 

 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται 

μνεία της παρούσας παραγράφου, 

εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

 

Αιτιολόγηση 

Είναι σκόπιμο να κληθούν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να διατυπώσουν τη γνώμη τους 

σχετικά με τα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
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Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 25α 

 Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις υπό τους όρους του παρόντος 

άρθρου. 

 2. Η εξουσία για έγκριση κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 

στο άρθρο 24 ανατίθεται στην Επιτροπή 

για περίοδο 5 ετών από [ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού]. Η Επιτροπή καταρτίζει 

έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση, το 

αργότερο εννέα μήνες πριν λήξει η 

περίοδος των δύο ετών. Η εξουσιοδότηση 

ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 

αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 

μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 

περιόδου. 

 3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 

στο άρθρο 24 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. Τίθεται σε ισχύ την 

επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 

απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 

θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων που ισχύουν ήδη. 

 4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με 

εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 

μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 

διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
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Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου. 

 5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 

κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

 6. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 24 

αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν 

διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 

Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών 

από την κοινοποίηση της πράξης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η 

προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 

την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να 

προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σκόπιμο να κληθούν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να διατυπώσουν τη γνώμη τους 

σχετικά με τα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 27 διαγράφεται 
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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  52 

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 

τροποποιείται ως εξής: 

 

1. Το άρθρο 58 παράγραφος 1 

τροποποιείται ως εξής: 

 

α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από  
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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». 

 

«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». 

 

«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». 

 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 29 διαγράφεται 
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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  54 

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) τις δράσεις που υλοποιούνται από 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 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 
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ισχύουν οι ειδικές απαιτήσεις των ειδικών 

ανά ταμείο κανονισμών». 

 

Τροπολογία  55 

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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