
AD\902965EL.doc PE486.165v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Προϋπολογισμών

2011/0270(COD)

5.6.2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Estelle Grelier



PE486.165v02-00 2/19 AD\902965EL.doc

EL

PA_Legam



AD\902965EL.doc 3/19 PE486.165v02-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολουθώντας στους στόχους της Στρατηγικής ΕΕ 2020 για την 
καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας, προτείνει ένα πρόγραμμα "για την κοινωνική 
αλλαγή και την καινοτομία», που μετέχει στην εφαρμογή των τριών εμβληματικών 
πρωτοβουλιών: «Νεολαία σε κίνηση", "Μια ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις 
εργασίας," και "Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού".

Προτείνεται το νέο αυτό πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020 να συγκεντρώνει τρία 
εργαλεία που υπήρχαν για την περίοδο 2007-2013: το πρόγραμμα PROGRESS, το EURES, 
καθώς και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων Progress, που υπάρχει μόλις 
από το 2010.

Μέσω της συγκέντρωσης αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ανταποκριθεί στους 
στόχους της απλούστευσης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, 
προτείνοντας την απλούστευση της πρόσβασης των δικαιούχων στα μέτρα, τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου, την ομοιογενοποίηση των δημοσιονομικών κανόνων, την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου ευκαμψίας στην εφαρμογή καθώς και τη διευκόλυνση των συνεργειών 
μεταξύ των διαφόρων αξόνων του προγράμματος και άλλων κοινοτικών προγραμμάτων 
(κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου).

Πολλά από τα άρθρα που προτείνει η Επιτροπή στοχεύουν σ’ αυτή τη μέριμνα 
απλούστευσης.

Συγκεκριμένα, η συχνότερη χρήση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης με κατ’αποκοπήν 
ποσά ή με ενιαία ποσοστά αναμένεται ότι θα ελαφρύνει τον διοικητικό φόρτο τόσο για τις 
υπηρεσίες διαχείρισης εντός της Επιτροπής όσο και για τους δικαιούχους, κυρίως δε σ’ό,τι 
αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων κινητικότητας.

Επίσης, πρόκειται να δημιουργηθεί για τους οργανισμούς μικρο-χρηματοδότησης μία "ενιαία 
θυρίδα" που θα τους παρέχει ταυτόχρονα τους αναγκαίους για τη μικρο-χρηματοδότηση 
πόρους, την τεχνική συνδρομή και τα μέσα ενίσχυσης των ικανοτήτων τους ("capacity
building") για την οποία αναμένεται ότι θα διευκολύνει τη δράση και την ανάπτυξη των 
οργανισμών αυτών.

Ωστόσο, η συγκέντρωση σε ένα μόνο πρόγραμμα των τριών μέσων που υπήρχαν έως τώρα, 
των οποίων οι στόχοι, οι τελικοί δικαιούχοι, οι φορείς και η λειτουργία διαφέρουν, κινδυνεύει 
να αποδυναμώσει τη συνοχή της πρότασης, την ευκαμψία του μέσου και περιπλέκει τον 
στόχο της συνέργειας μεταξύ των υπο-προγραμμάτων αυτών και των άλλων κοινοτικών 
ταμείων. Συνεπώς, ορισμένες από τις συστάσεις της Επιτροπής πρέπει να αναδιαρθρωθούν ή 
να τύχουν πιο εμπεριστατωμένης επεξεργασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή 
εφαρμογή του προγράμματος, προς μέγιστο όφελος των τελικών δικαιούχων καθώς και των 
ενδιάμεσων φορέων, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Είναι σημαντικό κατά την επιλογή των προς υποστήριξη προγραμμάτων να λαμβάνεται 
υπόψη όχι τόσο το μέγεθός τους όσο η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους. «Μικρά» 
ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να έχουν πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως 
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απέδειξε η λειτουργία του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει μία κλίμακα κατανομής  (σε ποσοστά) μεταξύ των 
τριών αξόνων διαφορετική αυτής που πρότεινε αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά 
σύμφωνη προς τις προτάσεις της εισηγήτριας επί της ουσίας, προκειμένου να εξασφαλισθούν 
τα απαραίτητα μέσα για τον καθένα και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους.  

Επίσης προτείνει το συνολικό ποσό του Προγράμματος που θα διατεθεί για τις διοικητικές 
δαπάνες της Επιτροπής για τη διαχείριση του προγράμματος να μην υπερβαίνει το 2%.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης είναι μεν ικανοποιημένη για τη δημιουργία ενός αποθεματικού 
5% επί του συνολικού ποσού που θα μπορεί να προσαρμόζεται κάθε χρόνο στις πολιτικές 
προτεραιότητες και στην εξέλιξη των αναγκών, εκτιμά ωστόσο ότι είναι απαραίτητο να 
διαφυλαχθούν οι προνομίες της δημοσιονομικής αρχής (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
Συμβούλιο) για τη διάθεση αυτού του αποθεματικού.  

Επιπλέον, ανησυχεί για την πραγματική συνέργεια μεταξύ του προγράμματος για την 
Κοινωνική Αλλαγή και την Κοινωνική Καινοτομία και των άλλων κοινοτικών δράσεων στον 
κοινωνικό τομέα, ιδιαίτερα αυτών που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, καθώς και αυτών που υπάγονται στα σχέδια των νέων προγραμμάτων "Erasmus για 
όλους" και "Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια", ιδιαίτερα για τα ζητήματα ισότητας των 
φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του άξονα 
Progress.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αξιολόγηση του προγράμματος, κυρίως κατά 
την αξιολόγηση που θα διαβιβάσει η Επιτροπή στα μέσα του 2017, προκειμένου να 
εξετασθούν οι τροποποιήσεις που χρειάζεται να γίνουν στο πρόγραμμα στο πλαίσιο της 
δημοσιονομικής διαδικασίας του 2018.

Η εισηγήτρια επιθυμεί επί πλέον να επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη υποστήριξης και 
ενίσχυσης του μέσου μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων, που αποτελεί μέρος των 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων που επιθυμεί να εφαρμόσει η Επιτροπή για την περίοδο 
2014-2020. Οι ανάγκες των ανέργων, (ιδιαίτερα αυτών που είναι πολύ απομακρυσμένοι από 
την αγορά εργασίας), των φτωχών εργαζομένων και των μικροεπιχειρηματιών οι οποίοι 
επιθυμούν να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους συνίστανται σε οικονομικές υπηρεσίες 
(μικροπιστώσεις, ίδια μικρο-κεφάλαια και, στο μέτρο του δυνατού, μικρο-ασφαλίσεις) και σε 
συνοδευτικές υπηρεσίες. Η πρόταση της Επιτροπής εξασφαλίζει μεν εν μέρει την πρόσβαση 
στις χρηματοδοτικές υπηρεσίες, παραλείπει όμως τη σύνδεσή τους με τις συνοδευτικές 
υπηρεσίες που συχνά χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Επίσης θα έπρεπε να εξασφαλισθεί η πλήρης και απόλυτη ορατότητα του μέσου, 
εξασφαλίζοντας, όπως προτείνει η Επιτροπή, το ότι οι εισπράξεις και οι πληρωμές που 
προέρχονται από τις αντίστοιχες χρηματοδοτικές επιχειρήσεις θα αποδίδονται όντως στο αυτό 
χρηματοδοτικό μέσο.

Σφαιρικά, η Επιτροπή φαίνεται να προτείνει, τούτο όμως είναι προς επαλήθευση, μία 
σταθερότητα της χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος, σε σχέση με την προηγούμενη 
περίοδο, λαμβανομένου υπόψη ότι οι πτυχές «διακρίσεις και ισότητα των φύλων» θα 
εξεταστούν την περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του προγράμματος "Θεμελιώδη δικαιώματα 
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και ιθαγένεια" (Υποδιαίρεση 3). Επί πλέον, λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης των 
ανταλλαγών μεταξύ των θεσμικών οργάνων σχετικά με το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να αναβληθεί η ψηφοφορία σχετικά με το 
ποσό που θα διατεθεί στο Πρόγραμμα έως ότου συναφθεί η γενική συμφωνία σχετικά με το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Υπενθυμίζει ωστόσο ότι, το Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 "Επένδυση στο μέλλον : ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς " στην 
παράγραφο 163, δηλώνει "πεπεισμένο ότι χρειάζεται μια αύξηση των πόρων κατά 5% 
τουλάχιστον για το επόμενο ΠΔΠ σε σύγκριση με το επίπεδο του 2013"  και ότι πρέπει να 
εξασφαλιστούν τα αναγκαία μέσα για την καλή εφαρμογή του προγράμματος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι το δημοσιονομικό 
κονδύλιο που διευκρινίζεται στην 
νομοθετική πρόταση αποτελεί απλώς 
πρόταση προς τη δημοσιονομική αρχή 
και ότι δεν μπορεί να καθοριστεί έως 
ότου επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τον 
κανονισμό για το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο·(ΠΔΠ)· 

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι στο 
προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο χρειάζονται επαρκείς πρόσθετοι 
πόροι προκειμένου η Ένωση να δυνηθεί 
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να καλύψει τις υφιστάμενες πολιτικές τις 
προτεραιότητες και τις νέες 
αρμοδιότητες που προβλέπονται από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, ιδίως δε την 
κοινωνική ένταξη, καθώς και για να 
ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτα· τονίζει 
ότι το Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του 
της 8ης Ιουνίου 2011 "Επένδυση στο 
μέλλον : ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς" 
ζήτησε αύξηση των πόρων κατά 5% 
τουλάχιστον για το επόμενο ΠΔΠ σε 
σύγκριση με το επίπεδο του 2013· 
προκαλεί το Συμβούλιο, εάν δεν 
συμμερίζεται την προσέγγιση αυτή, να 
προσδιορίσει σαφώς ποιες από τις 
πολιτικές του προτεραιότητες ή 
προγράμματα θα μπορούσαν να 
εγκαταλειφθούν εντελώς, παρά την 
αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία τους.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώξει μια συνεκτική προσέγγιση για 
την προώθηση της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας. Η 
εφαρμογή του θα πρέπει να εξορθολογιστεί 
και να απλουστευτεί, ιδίως μέσω μιας 
δέσμης κοινών διατάξεων που να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γενικούς 
στόχους, τυπολογία ενεργειών, καθώς και 
ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να επικεντρωθεί σε μεγάλα έργα με 

(5) Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώξει μια συνεκτική προσέγγιση για 
την προώθηση της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας. Η 
εφαρμογή του θα πρέπει να εξορθολογιστεί 
και να απλουστευτεί, ιδίως μέσω μιας 
δέσμης κοινών διατάξεων που να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γενικούς 
στόχους, τυπολογία ενεργειών, καθώς και 
ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να επικεντρωθεί εξίσου σε μικρά, 
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σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, ώστε 
να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα και να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος τόσο για 
τους δικαιούχους όσο και για την 
Επιτροπή. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει 
μεγαλύτερη χρήση απλουστευμένων 
επιλογών κόστους (χρηματοδότηση με 
κατ’ αποκοπή ποσά και ενιαία ποσοστά), 
ιδίως για την εφαρμογή προγραμμάτων 
κινητικότητας. Το πρόγραμμα πρέπει να 
προβλέπει μονοαπευθυντική διαδικασία 
για την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων, 
παρέχοντας χρηματοδότηση για 
μικροπιστώσεις, δημιουργία ικανοτήτων 
και τεχνική βοήθεια. Τέλος, το πρόγραμμα 
πρέπει να προβλέπει την ευελιξία του 
προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας 
αποθεματικού το οποίο θα διατίθεται σε 
ετήσια βάση, για την ανταπόκριση σε 
προτεραιότητες πολιτικής.

μεσαίου μεγέθους και μεγάλα έργα με 
σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, και 
να υποστηρίζει κατά τον ίδιο τρόπο έργα 
τα οποία ειδάλλως δεν θα 
χρηματοδοτούνταν. Πρέπει να μεριμνά 
ώστε ο διοικητικός φόρτος να βρίσκεται 
στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα τόσο για 
τους δικαιούχους όσο και για την 
Επιτροπή. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει 
μεγαλύτερη χρήση απλουστευμένων 
επιλογών κόστους (χρηματοδότηση με 
κατ’ αποκοπή ποσά και ενιαία ποσοστά), 
ιδίως για την εφαρμογή προγραμμάτων 
κινητικότητας. Το πρόγραμμα πρέπει να 
προβλέπει μονοαπευθυντική διαδικασία 
για την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων, 
παρέχοντας χρηματοδότηση για 
μικροπιστώσεις, δημιουργία ικανοτήτων 
και τεχνική βοήθεια. Τέλος, το πρόγραμμα 
πρέπει να προβλέπει την ευελιξία του 
προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας 
αποθεματικού το οποίο θα διατίθεται σε
ετήσια βάση, για την ανταπόκριση σε 
προτεραιότητες πολιτικής και τη 
μετακίνηση πόρων μεταξύ των αξόνων 
του προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί 
κατάλληλο, σεβόμενο ωστόσο τις 
προνομίες της δημοσιονομικής αρχής 
στον ετήσιο προϋπολογισμό.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί το ότι οι πληρωμές από το αποθεματικό θα αποφασίζονται από τη 
δημοσιονομική αρχή.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ 
των πλέον αποκομμένων από την αγορά 
εργασίας προσώπων. Οι προσπάθειες της 

(14) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις,  
σε ίδια κεφάλαια ή σε οιονεί ίδια 
κεφάλαια, αποτελεί ένα από τα κύρια 
εμπόδια για τη δημιουργία επιχειρήσεων, 
ιδίως μεταξύ των πλέον αποκομμένων από 
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Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα 
αυτόν πρέπει να ενταθούν για να αυξηθεί η 
παροχή μικροχρηματοδότησης και να 
καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που τη 
χρειάζονται περισσότερο, όπως οι άνεργοι 
και τα ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση, έστω και με την 
ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, αλλά 
δεν έχουν πρόσβαση σε πίστωση. Ως 
πρώτο βήμα, το 2010, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επινόησαν 
το μηχανισμό.

την αγορά εργασίας προσώπων. Οι 
προσπάθειες της Ένωσης και των κρατών 
μελών στον τομέα αυτόν πρέπει να 
ενταθούν για να αυξηθεί η παροχή 
μικροχρηματοδότησης και να καλύπτεται η 
ζήτηση εκείνων που τη χρειάζονται 
περισσότερο, όπως οι άνεργοι και τα 
ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση, έστω και με την 
ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, αλλά 
δεν έχουν πρόσβαση σε πίστωση. Ως 
πρώτο βήμα, το 2010, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επινόησαν 
το μηχανισμό.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο της πλουραλιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της 
Ευρώπης. Μπορούν να ενεργούν ως 
καταλύτες κοινωνικών αλλαγών 
επινοώντας καινοτόμους λύσεις, και, ως εκ 
τούτου, να προσφέρουν πολύτιμη συμβολή 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το 
πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να βελτιώσει 
την πρόσβαση των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας στη 
χρηματοδότηση και, με τον τρόπο αυτό, να 
συμβάλει στην πρωτοβουλία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας που δρομολόγησε η 
Επιτροπή.

(16) Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν να 
επιτελέσουν έναν ρόλο στους κόλπους της 
πλουραλιστικής κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς της Ευρώπης. Μπορούν να 
ενεργούν ως καταλύτες κοινωνικών 
αλλαγών επινοώντας καινοτόμους λύσεις, 
και, ως εκ τούτου, να προσφέρουν 
πολύτιμη συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
Το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να 
βελτιώσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας στη 
χρηματοδότηση και, με τον τρόπο αυτό, να 
συμβάλει στην πρωτοβουλία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας που δρομολόγησε η 
Επιτροπή.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει την ενσωμάτωση της διάστασης 
της ισότητας των φύλων και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων σε όλες τις 
δραστηριότητές του. Θα πρέπει να 
διενεργούνται τακτικά παρακολουθήσεις 
και αξιολογήσεις για να εκτιμάται ο τρόπος 
με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα θέματα 
της ισότητας των φύλων και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων του Προγράμματος. 

(18) Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει την ενσωμάτωση της διάστασης 
της ισότητας των φύλων και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων σε όλες τις 
δραστηριότητές του. Θα πρέπει να 
διενεργούνται τακτικά παρακολουθήσεις 
και αξιολογήσεις για να εκτιμάται ο τρόπος 
με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα θέματα 
της ισότητας των φύλων και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων του Προγράμματος 
και οι δαπάνες για την ισότητα των 
φύλων και για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων θα πρέπει να μετακινηθούν 
στο πρόγραμμα «Δικαιώματα και 
Ιθαγένεια» .

Αιτιολόγηση

Το συνολικό ποσό των 958 εκ. ευρώ που προτείνεται στο σχέδιο κανονισμού για την περίοδο  
2014 - 2020 δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τις τρέχουσες δαπάνες των 932 εκ. ευρώ για 
την περίοδο 2007 - 2013. Η αύξηση αυτή ωστόσο μπορεί να αποδειχτεί στη πράξη πολύ 
σημαντικότερη διότι οι τρέχουσες δαπάνες ύψους 238 εκ. για την ισότητα των φύλων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος PROGRESS έχουν 
αφαιρεθεί από το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα και έχουν μετακινηθεί σε νέο κονδύλιο 
(«Δικαιώματα και Ιθαγένεια»), γεγονός που πρέπει να αποσαφηνιστεί.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Σύμφωνα με το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 
"Επένδυση στο μέλλον : ένα νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη 
χωρίς αποκλεισμούς"1, "μία από τις 
μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητάς της, η αύξηση 
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της ανάπτυξης, η καταπολέμηση της 
υψηλής ανεργίας, η εστίαση στην 
εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας 
και σε κοινωνικές συνθήκες που θα 
βελτιώνουν τις επιδόσεις της 
απασχόλησης, η προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας, η διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των 
συνθηκών εργασίας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και η μείωση της φτώχειας"·
____________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
(εφεξής «το πρόγραμμα») στόχος του 
οποίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των 
πρωταρχικών στόχων της και των 
ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών 
της, με την παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης για την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
(εφεξής «το πρόγραμμα») στόχος του 
οποίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των 
πρωταρχικών στόχων της, των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της και των 
ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών 
της, με την παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης για την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της 
Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της 
«έξυπνης νομοθεσίας» και η διασφάλιση 
ότι η νομοθεσία της Ένωσης σε θέματα 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας 
εφαρμόζεται αποτελεσματικά·

γ) Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της 
Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της 
«έξυπνης νομοθεσίας» και η διασφάλιση 
ότι η νομοθεσία της Ένωσης σε θέματα 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας 
εφαρμόζεται αποτελεσματικά ενώ 
αποδίδεται η δέουσα προσοχή στην 
κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ 
νομοθέτη και κοινωνικών εταίρων·

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) οικοδόμηση και προώθηση των 
συστημάτων και των κανονισμών για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων· 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πιστώσεις για την εφαρμογή του 
προγράμματος για την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 
2020 ανέρχονται σε 958,19 εκατ. ευρώ.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
αποτελεί την προνομιακή αναφορά, κατά 
την έννοια του σημείου [] της διοργανικής 
συμφωνίας τηςΧΧ/201Z μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για 
συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού 
και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, 
για την εφαρμογή του προγράμματος για 
την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 
31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε 958.19 
εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές.
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Αιτιολόγηση

Το δημοσιονομικό κονδύλιο που προσδιορίζεται στη νομοθετική πρόταση αποτελεί απλώς 
ένδειξη και δεν μπορεί να ορισθεί εάν δεν έχει προηγουμένως επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με 
τον κανονισμό για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το υπόλοιπο 5% κατανέμεται μεταξύ των 
τμημάτων σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες πολιτικής.

Προκειμένου να αξιοποιηθούν 
αποτελεσματικά οι πόροι και να καταστεί 
εφικτή η μετακίνηση πόρων μεταξύ των 
αξόνων σύμφωνα με τις προτεραιότητες 
της πολιτικής, το  υπόλοιπο 5% 
κατανέμεται μεταξύ των τμημάτων σε 
ετήσια βάση, με πλήρη σεβασμό των 
προνομιών της δημοσιονομικής αρχής 
στον ετήσιο προϋπολογισμό. 

Αιτιολόγηση
Η απόφαση για τη χρήση του υπολοίπου 5% πρέπει να ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ενδεικτικά ποσοστά μπορούν να 
τροποποιηθούν για το δεύτερο ήμισυ της 
περιόδου προγραμματισμού, κατόπιν της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης του 
Προγράμματος από την Επιτροπή, που 
πρόκειται να δημοσιευθεί κατά τα μέσα 
του 2017.

Αιτιολόγηση
Καθώς η συγκεκριμένη εξέλιξη και στους τρεις άξονες δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια 
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πριν το 2020, η συνολική κατανομή μεταξύ των τριών αξόνων θα αναθεωρηθεί το 2017.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ακόλουθοι τύποι δράσεων μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν βάσει του 
προγράμματος:

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διόρθωση που αφορά τη γαλλική έκδοση.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Πρωτοβουλίες, συνέδρια και σεμινάρια 
της προεδρίας του Συμβουλίου·

β) Μόνο εκείνες οι πρωτοβουλίες, τα
συνέδρια και τα σεμινάρια της προεδρίας 
του Συμβουλίου που ανταποκρίνονται 
άμεσα στους στόχους του προγράμματος.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δικτύωση και συνεργασία μεταξύ 
ειδικών φορέων, εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, καθώς και υπηρεσιών 
απασχόλησης σε επίπεδο Ένωσης·

δ) δικτύωση και συνεργασία μεταξύ 
ειδικών φορέων, εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και 
υπηρεσιών απασχόλησης σε επίπεδο 
Ένωσης·
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να 
υλοποιηθούν από κοινού με άλλες πράξεις 
της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
δράσεις αυτές ανταποκρίνονται στους 
στόχους τόσο του παρόντος προγράμματος 
όσο και των λοιπών σχετικών μέσων.

Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να 
υλοποιηθούν από κοινού με άλλες πράξεις 
της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
δράσεις αυτές ανταποκρίνονται στους 
στόχους τόσο του παρόντος προγράμματος 
όσο και των λοιπών σχετικών μέσων. Η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, μεριμνά ώστε να χαράζονται σαφείς 
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των 
ενεργειών που υποστηρίζονται από άλλα 
μέσα (παραδείγματος χάρη ΕΚΤ ή 
ΕΤΠΑ) και των ενεργειών του 
προγράμματος, προκειμένου να 
αποφεύγονται αλληλεπικαλυπτόμενες 
ενισχύσεις και προκειμένου να 
εξασφαλίζονται οι συνέργειες.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες 
που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος είναι συνεπείς και 
συμπληρωματικές προς τη λοιπή δράση 
της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 
και σε τομείς όπως ο κοινωνικός διάλογος, 
η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η εκπαίδευση, η 
επαγγελματική κατάρτιση και η πολιτική 
για τη νεολαία, η έρευνα και η καινοτομία, 
η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η 
διεύρυνση και οι εξωτερικές σχέσεις και η 
γενική οικονομική πολιτική.

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες 
που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος είναι συνεπείς και 
συμπληρωματικές προς τη λοιπή δράση 
της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), 
ιδιαίτερα για την παροχή συνδρομής 
στους δικαιούχους του μηχανισμού
μικροχρηματοδοτήσεων. Συνοχή και 
συμπληρωματικότητα εξασφαλίζεται 
επίσης σε τομείς όπως ο κοινωνικός 
διάλογος, η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδίως δε με το πολυετές 
πρόγραμμα 2014-2020 "Δικαιώματα και 
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Ιθαγένεια",  η εκπαίδευση, η 
επαγγελματική κατάρτιση και η πολιτική 
για τη νεολαία, ιδίως δε με το πολυετές 
πρόγραμμα 2014-2020 "Erasmus για 
όλους",  η έρευνα και η καινοτομία, η 
επιχειρηματικότητα, η υγεία, η διεύρυνση 
και οι εξωτερικές σχέσεις και η γενική 
οικονομική πολιτική.

Αιτιολόγηση

Μία καινοτόμος κοινωνική προσέγγιση των μικροχρηματοδοτήσεων θα ενισχύσει τον ρόλο της 
εταιρικής σχέσης και τις ισχυρές διασυνδέσεις των οργανισμών μικροχρηματοδοτήσεων με τους 
παρόχους υπηρεσιών επιχειρησιακής ανάπτυξης και θα διευκολύνει την ένταξή τους στην 
απασχόληση και στις πρωτοβουλίες κοινωνικές ένταξης.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με σκοπό την τακτική παρακολούθηση 
του προγράμματος και την 
πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών 
που απαιτούνται για την πολιτική και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης, η 
Επιτροπή συντάσσει ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης και τις υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν τα 
αποτελέσματα του προγράμματος και το 
βαθμό στον οποίο η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η καταπολέμηση 
των διακρίσεων, καθώς και τα θέματα 
πρόσβασης αντιμετωπίστηκαν μέσω των 
δραστηριοτήτων του.

Με σκοπό την τακτική παρακολούθηση 
του προγράμματος και την 
πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών 
που απαιτούνται για την πολιτική και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης, η 
Επιτροπή συντάσσει ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης και τις υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν 
την πρόοδο της εφαρμογής και την 
πρόοδο στην επίτευξη των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος και το 
βαθμό στον οποίο η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η καταπολέμηση 
των διακρίσεων, καθώς και τα θέματα 
πρόσβασης αντιμετωπίστηκαν μέσω των 
δραστηριοτήτων του.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως το τέλος του 2017 θα διενεργηθεί 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος
για τη μέτρηση της προόδου που 
σημειώθηκε ως προς την επίτευξη των 
στόχων του, τον προσδιορισμό του κατά 
πόσον έγινε αποτελεσματική χρήση των 
πόρων και την αξιολόγηση της 
προστιθέμενης αξίας του για την ΕΕ.

1. Στα μέσα του 2017 θα διενεργηθεί 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
για τη μέτρηση της προόδου που 
σημειώθηκε ως προς την επίτευξη των 
στόχων του, τον προσδιορισμό του κατά 
πόσον έγινε αποτελεσματική χρήση των 
πόρων και την αξιολόγηση της 
προστιθέμενης αξίας του για την ΕΕ. Η 
Επιτροπή μπορεί, με βάση την 
αξιολόγηση, να υποβάλει πρόταση για την 
μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των αξόνων 
του προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Για να μπορέσουν να αποφασισθούν αλλαγές στο Πρόγραμμα για το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ, 
όπως προτείνεται με την Τροπολογία 3, η αξιολόγηση πρέπει να παρουσιασθεί νωρίτερα από 
αυτό που προτείνει η Επιτροπή.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να 
χάσουν την απασχόλησή τους, ή που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
καθώς και άτομα που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή 
ευάλωτα άτομα που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση όσον αφορά την 
πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική αγορά 
και που θέλουν να συστήσουν ή να 
αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση·

α) άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να 
χάσουν την απασχόλησή τους, ή που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
καθώς και άτομα που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή 
ευάλωτα άτομα που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση όσον αφορά την 
πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική αγορά 
ή στην κατοχή των απαραίτητων ιδίων 
κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων και 
που θέλουν να συστήσουν ή να 
αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση· 
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που 
ασκούν τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) τηρούν υψηλές προδιαγραφές όσον 
αφορά τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση και 
την προστασία των πελατών σύμφωνα με
τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Δεοντολογίας για την Παροχή 
Μικροπίστωσης και επιδιώκουν να 
αποφεύγεται η υπερχρέωση φυσικών 
προσώπων και επιχειρήσεων.

3. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που 
ασκούν τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) τηρούν υψηλές προδιαγραφές όσον 
αφορά τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση και 
την προστασία των πελατών σύμφωνα με 
τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Δεοντολογίας για την Παροχή 
Μικροπίστωσης και την πρόσβαση σε ίδια 
κεφάλαια ή σε οιονεί ίδια κεφάλαια, και
επιδιώκουν να αποφεύγεται η υπερχρέωση 
φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – Παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 
2 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, τα 
έσοδα και οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται από ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο αποδίδονται σ’ 
αυτό το χρηματοπιστωτικό μέσο. Όσον 
αφορά τα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
έχουν ήδη συσταθεί σύμφωνα με το 
προηγούμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο, τα έσοδα και οι πληρωμές που 
προέρχονται από ενέργειες που άρχισαν 
κατά την προηγούμενη περίοδο 
αποδίδονται στο χρηματοπιστωτικό μέσο 
κατά την τρέχουσα περίοδο.

3. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Δημοσιονομικού Κανονισμού, τα έσοδα 
και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται 
από ένα χρηματοπιστωτικό μέσο 
αποδίδονται σ’ αυτό το χρηματοπιστωτικό 
μέσο, ενόσω το εν λόγω 
χρηματοπιστωτικό μέσο εξακολουθεί να 
υφίσταται. Όσον αφορά τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν ήδη 
συσταθεί σύμφωνα με το προηγούμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τα έσοδα 
και οι πληρωμές που προέρχονται από 
ενέργειες που άρχισαν κατά την 
προηγούμενη περίοδο αποδίδονται στο 
χρηματοπιστωτικό μέσο κατά την 
τρέχουσα περίοδο.
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