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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος για την απασχόληση και 

την κοινωνική αλληλεγγύη – Progress  
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η ύφεση επηρεάζει πρώτα και κύρια τους ανθρώπους: η κορυφαία πρόκληση για την ΕΕ 
σήµερα πρέπει να είναι η πρόληψη των υψηλών επιπέδων ανεργίας, η προώθηση της 
δηµιουργίας θέσεων εργασίας και η δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την 
οικονοµική ανανέωση και τη βιώσιµη ανάκαµψη και µεγέθυνση. Η ΕΕ αντέδρασε άµεσα 
στην κρίση µε την εφαρµογή του ευρωπαϊκού οικονοµικού προγράµµατος ανάκαµψης στο 
οποίο επισηµαίνεται η ανάγκη αντιµετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στην απασχόληση· 
ήδη τα πρώτα αποτελέσµατα του προγράµµατος είναι αισιόδοξα και τα κοινωνικά δίκτυα 
ασφάλειας λειτουργούν σταθεροποιητικά. Ωστόσο, επειδή η κατάσταση των αγορών 
εργασίας συνεχίζει να επιδεινώνεται εξ αιτίας της οικονοµικής κρίσης, απαιτείται η ανάληψη 
συµπληρωµατικής δράσης. 

Η Ευρώπη δεν καλείται µόνο να αντιµετωπίσει την ύφεση, αλλά και να την µετατρέψει σε 
ευκαιρία για τη δηµιουργία µιας οικονοµίας παραγωγικότερης, µε περισσότερες καινοτοµίες, 
µε υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων και µε χαµηλή χρήση ορυκτών καυσίµων. µιας οικονοµίας 
µε ανοικτές και χωρίς αποκλεισµούς αγορές εργασίας που θα συµβάλλει στην ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ισότητας και θα προσφέρει θέσεις εργασίας που θα 
ανταποκρίνονται στις παραµέτρους της ηλικίας, της ισότητας των δύο φύλων και του 
συνδυασµού ιδιωτικής και επαγγελµατικής ζωής. Τα µέτρα που απαιτούνται για την 
καταπολέµηση του αντικτύπου της σηµερινής κρίσης στην απασχόληση και στην κοινωνία 
πρέπει να συνοδεύονται από τις αναγκαίες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για την 
αντιµετώπιση των µακροπρόθεσµων προκλήσεων της παγκοσµιοποίησης και της 
δηµογραφικής και κλιµατικής αλλαγής. 

Οι αγορές εργασίας της Ευρώπης θα υποστούν αλλαγές εξαιτίας της κρίσης. Πρέπει να 
δοθούν τα αναγκαία µέσα στους εργαζόµενους και στις εταιρείες για να προσαρµοστούν στη 
µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα: να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, να βελτιώσουν τις 
δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα, να διευκολύνουν την επιστροφή στην εργασία και να 
διαµορφώσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Στην ανακοίνωσή της µε τίτλο «Υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαµψης»1 η Επιτροπή 
υπογραµµίζει ορισµένα σηµεία που µπορούν να βοηθήσουν τα κράτη µέλη στο σχεδιασµό και 
στην εφαρµογή κατάλληλων και αποτελεσµατικών πολιτικών για την απασχόληση. Σ’ αυτή 
τη βάση, το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και οι τρεις επιστηµονικές συναντήσεις για θέµατα 
απασχόλησης που πραγµατοποιήθηκαν στη Μαδρίτη, στη Στοκχόλµη και στην Πράγα τον 
Απρίλιο του 2009 καθόρισαν τρεις βασικές προτεραιότητες: διατήρηση της απασχόλησης, 
δηµιουργία θέσεων εργασίας και προώθηση της κινητικότητας· αναβάθµιση των δεξιοτήτων 
και αντιστοίχισή τους µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας· και αύξηση της πρόσβασης στην 
απασχόληση. Τέλος, η Σύνοδος Κορυφής για την Απασχόληση, της 7ης Μαΐου, επέτρεψε την 
ανταλλαγή απόψεων για τις εν λόγω προτεραιότητες µε την επίτευξη συναίνεσης για 10 
ενέργειες2.  

Αξιοποιώντας τις κοινές αυτές προσπάθειες, η Επιτροπή εξέδωσε µια ανακοίνωση στις 3 
Ιουνίου µε τίτλο «Κοινή δέσµευση για την απασχόληση»3, µε σκοπό την ενίσχυση της 
συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, καθώς και µεταξύ 

                                                 
1 COM(2009) 114 της 4.3.2009. 
2 Βλ. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=103&langId=en&eventsId=173&furtherEvents=yes 
3 COM(2009) 257 της 4.6.2009. 
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των κοινωνικών εταίρων της ΕΕ, όσον αφορά τις τρεις βασικές προτεραιότητες µέσω 
συγκεκριµένων πρωτοβουλιών και µε τη στήριξη όλων των διαθέσιµων κοινοτικών µέσων 
και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ταµείου Προσαρµογής 
στην Παγκοσµιοποίηση. 

Για να περιοριστεί ο κοινωνικός αντίκτυπος της κρίσης, είναι σηµαντικό να παραµένουν οι 
εργαζόµενοι στις θέσεις εργασίας τους και να προσελκύονται ακόµη περισσότεροι στην 
αγορά εργασίας, ειδικά γυναίκες, εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας και άλλες οµάδες που 
υφίστανται διακριτική µεταχείριση, ούτως ώστε να αποφεύγεται η µακροχρόνια ανεργία και 
αεργία. Ο καλύτερος τρόπος καταπολέµησης του αποκλεισµού είναι η απασχόληση: η 
κοινωνική Ευρώπη αρχίζει από τις θέσεις εργασίας – άλλωστε ακόµη και πριν ξεσπάσει η 
κρίση πάρα πολλοί πολίτες της ΕΕ που ήθελαν και µπορούσαν να ενταχθούν στην αγορά 
εργασίας δεν είχαν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας.  

Για να δοθεί στους άνεργους η ευκαιρία µιας νέας αρχής και για να ανοίξει ο δρόµος για την 
επιχειρηµατικότητα για ορισµένες οµάδες της Ευρώπης που βρίσκονται στην πιο µειονεκτική 
θέση, συµπεριλαµβανοµένων των νέων, η Επιτροπή έχει προτείνει έναν νέο µηχανισµό της 
ΕΕ για µικροχρηµατοδοτήσεις για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη – Progress4, 
ώστε να αναπτυχθούν οι πολύ µικρές επιχειρήσεις και η κοινωνική οικονοµία. Ο νέος αυτός 
µηχανισµός θα επεκτείνει το φάσµα της στοχοθετηµένης οικονοµικής στήριξης σε νέους 
επιχειρηµατίες που στη σηµερινή συγκυρία έχουν περιορισµένη δανειοληπτική ικανότητα. Οι 
ιδρυτές πολύ µικρών επιχειρήσεων θα λαµβάνουν επίσης στήριξη µέσω της παροχής 
συµβουλών, της κατάρτισης, της ατοµικής καθοδήγησης και της δηµιουργίας ικανοτήτων 
εκτός από τη στήριξη των επιτοκίων από το ΕΚΤ. 

Σύµφωνα µε τη διοργανική συµφωνία της 17ης Μαΐου 20065 µεταξύ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Συµβουλίου και Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη χρηστή 
δηµοσιονοµική διαχείριση, η Επιτροπή προτείνει την ανακατανοµή 100 εκατ. ευρώ από τον 
υπάρχοντα προϋπολογισµό, που θα µπορούσαν να αποδώσουν περισσότερα από 500 
εκατοµµύρια ευρώ, σε µια κοινή πρωτοβουλία µε διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και 
ειδικά τον όµιλο της ΕΤΕπ.  

Το κοινοτικό πρόγραµµα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη – Progress 
(2007-2013)6 παρέχει οικονοµική υποστήριξη για την υλοποίηση των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τοµείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και των 
ίσων ευκαιριών, όπως καθορίζονται στην ατζέντα κοινωνικής πολιτικής7 και στην 
αναθεωρηµένη ατζέντα κοινωνικής πολιτικής8. 

Σκοπός του προγράµµατος Progress είναι να συνδράµει τα κράτη µέλη στην προσπάθειά τους 
για δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και για την οικοδόµηση µιας 
κοινωνίας µε µεγαλύτερη συνοχή. Πιο συγκεκριµένα, ο ρόλος του προγράµµατος Progress 
είναι καταλυτικός όσον αφορά: 

                                                 
4 COM(2009) xxx της xx.xx.2009 
5 (2008/818/EK) 
6 Απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος για την απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη — Ρrogress (ΕΕ L 315 της 15.11.2006, σ. 1-8). 

7 COM(2005) 33 της 9.2.2005. 
8 COM(2008) 412 της 2.7.2008. 



 

EL 4   EL 

(1) την παροχή συµβουλών ανάλυσης και πολιτικής· 

(2) την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε την υλοποίηση 
της νοµοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ· 

(3) την προώθηση της µεταφοράς πολιτικής· 

(4) τη δηµιουργία µιας πλατφόρµας ανταλλαγών εµπειρίας µεταξύ των κρατών 
µελών· 

(5) τη µεταφορά των απόψεων των ενδιαφεροµένων µέρων και της κοινωνίας 
γενικότερα. 

Σύµφωνα µε τη διοργανική συµφωνία του 2006, ένα επιπλέον ποσό 114 εκατ. ευρώ (σε 
τρέχουσες τιµές)9 διατέθηκε στο πρόγραµµα Progress. Εποµένως, ο συνολικός 
προϋπολογισµός για την περίοδο 2007-2013 αυξήθηκε από 628 800 000 ευρώ (τρέχουσες 
τιµές), που ήταν η αρχική πρόταση της Επιτροπής, σε 743 250 000 ευρώ (τρέχουσες τιµές). Η 
Επιτροπή, αφού εξέτασε όλες τις πιθανές επιλογές, προτείνει τη µεταφορά 100 εκατ. ευρώ 
από το πρόγραµµα Progress στο νέο µηχανισµό µικροχρηµατοδοτήσεων της ΕΕ για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη - Progress. 

Η πρόταση για την ανακατανοµή τµήµατος του προϋπολογισµού δεν θέτει σε κίνδυνο τους 
στόχους του προγράµµατος Progress. Ωστόσο, θα απαιτήσει από το Progress να είναι 
αποτελεσµατικότερο στις λειτουργίες του, στρατηγικότερο στο σχεδιασµό του και πιο 
επικεντρωµένο στις δραστηριότητές του. Θα απαιτήσει, επίσης, περαιτέρω την προώθηση της 
οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων τοµέων πολιτικής και την ανάπτυξη 
συνδέσµων µε άλλα µέσα της ΕΕ, όπως διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου ή υποστήριξη για κοινωνικό διάλογο. Τέλος, θα αυξήσει την 
αποτελεσµατικότητα και τη συνέπεια της δράσης της ΕΕ για την υποστήριξη των στόχων και 
των προτεραιοτήτων της ΕΕ στους τοµείς της απασχόλησης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

                                                 
9 100 εκατ. ευρώ σε τιµές 2004. 
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2009/0091 (COD) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος για την απασχόληση και την 

κοινωνική αλληλεγγύη – Progress  

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 
2, το άρθρο 129 και το άρθρο 137 παράγραφος 2 στοιχείο α), 

την πρόταση της Επιτροπής10, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής11, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών12, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης13, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στις 3 Ιουνίου 2009, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση µε τίτλο «Κοινή δέσµευση για 
την απασχόληση»14, µε σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών µελών της, καθώς και µεταξύ των κοινωνικών εταίρων της 
ΕΕ, όσον αφορά τρεις βασικές προτεραιότητες: διατήρηση της απασχόλησης, 
δηµιουργία θέσεων εργασίας και προώθηση της κινητικότητας· αναβάθµιση των 
δεξιοτήτων και αντιστοίχισή τους µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας· και αύξηση της 
πρόσβασης στην απασχόληση. 

(2) Για να δοθεί στους άνεργους η ευκαιρία µιας νέας αρχής και για να ανοίξει ο δρόµος 
για την επιχειρηµατικότητα για ορισµένες οµάδες της Ευρώπης που βρίσκονται στην 
πιο µειονεκτική θέση, συµπεριλαµβανοµένων των γυναικών και των νέων, η Επιτροπή 
έχει προτείνει έναν νέο µηχανισµό της ΕΕ για µικροχρηµατοδοτήσεις για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη15, σε µια κοινή πρωτοβουλία µε διεθνή 

                                                 
10 ΕΕ C της …, σ. . 
11 ΕΕ C της …, σ. . 
12 ΕΕ C της …, σ. . 
13 ΕΕ C της …, σ. . 
14 COM(2009) 257 της 3.6.2009. 
15 COM(2009) xxx της xx.xx.2009 



 

EL 6   EL 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και ειδικά τον όµιλο της ΕΤΕπ, ώστε να αναπτυχθούν οι 
πολύ µικρές επιχειρήσεις και η κοινωνική οικονοµία.  

(3) Σύµφωνα µε τη διοργανική συµφωνία της 17ης Μαΐου 2006 µεταξύ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Συµβουλίου και Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη 
χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση16, 100 εκατ. ευρώ πρέπει να ανακατανεµηθούν από 
τον υπάρχοντα προϋπολογισµό στη χρηµατοδότηση ενός νέου µέσου 
µικροχρηµατοδοτήσεων της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη – 
Progress.  

(4) Αφού εξετάστηκαν όλες οι πιθανές επιλογές, κρίθηκε ότι το ποσό των 100 εκατ. ευρώ 
πρέπει να µεταφερθεί από το πρόγραµµα Progress, το οποίο θεσπίστηκε µε την 
απόφαση αριθ. 672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος για την απασχόληση 
και την κοινωνική αλληλεγγύη – Ρrogress, στο νέο µηχανισµό 
µικροχρηµατοδοτήσεων της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη – 
Progress. 

(5) Η απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ: 

Άρθρο 1 

Στο άρθρο 17 της απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

«1. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο για την εφαρµογή των κοινοτικών δράσεων που 
σηµειώνονται στην παρούσα απόφαση για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως την 31η 
∆εκεµβρίου 2013 ορίζεται σε 643 250 000 ευρώ.» 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την […] ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

                                                 
16 (2006/C 139/01) 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Κοινοτικό πρόγραµµα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη - 
PROGRESS (2007-2013) 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆ / ΠΒ∆ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) 

Τοµέας(-είς) δραστηριότητας και σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες): 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΠΒ∆ 04 04 Απασχόληση, κοινωνική αλληλεγγύη και ισότητα των δύο φύλων 

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3.1. Γραµµές προϋπολογισµού 

04 04 01 PROGRESS  

04 01 04 10 PROGRESS – ∆ιοικητικές δαπάνες 

3.2. ∆ιάρκεια της δράσης και της δηµοσιονοµικής επίπτωσης 

01/01/2007 – 31/12/2013 

3.3. ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά  

Γραµµή 
προϋπολο
γισµού 

Είδος δαπάνης Nέα Συνεισφορά 
ΕΖΕΣ 

Συνεισφορές 
υποψήφιων 
χωρών 

Τοµέας 
δηµοσιονοµι

κών 
προοπτικών 

04 04 01 

 
ΜΥ∆ 

 

∆Π17 
 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1a 

                                                 
17 ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις. 
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4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

4.1. ∆ηµοσιονοµικοί πόροι 

4.1.1. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και 
των πιστώσεων πληρωµών (ΠΠ) 

εκατ. ευρώ (µε 2 δεκαδικά ψηφία) 

 

Eίδος δαπάνης 

  2007 
έως 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

> 2013  

Σύνολο 

Επιχειρησιακές δαπάνες18         
Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 

Αρχικά 
χαρακτηριστι

κά 
α 

268,05 105,44 109,00 112,33 117,76  712,58 

 αναπροσαρµ
ογή  - -24,37 -24,37 -24,37 -24,37  -97,48 

 Νέα 
χαρακτηρισ

τικά 
 

268,05 81,07 84,63 87,96 93,39  615,10 

Πιστώσεις 
πληρωµών (ΠΠ) 

 β 154,30 82,00 87,00 87,00 87,00 117,70 615,10 

∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς19     
Τεχνική και 
διοικητική βοήθεια 
(Μ∆Π) 

Αρχικά 
χαρακτηριστι

κά 
γ 

12,15 4,63 4,63 4,63 4,63  30,67 

 αναπροσαρµ
ογή  - -0,63 -0,63 -0,63 -0,63  -2,52 

 Νέα 
χαρακτηρισ

τικά 
 

12,15 4,00 4,00 4,00 4,00  28,15 

                

                                                 
18 ∆απάνες εκτός κεφαλαίου xx 01 του σχετικού τίτλου xx. 
19 ∆απάνες του άρθρου xx 01 04 του τίτλου xx. 
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ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΟΟΣΣΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ                

Πιστώσεις 
ανάληψης 
υποχρεώσεων 

Αρχικά 
χαρακτηριστι

κά 

α
+
γ 

280,20 110,07 113,63 116,96 122,39  743,25 

 αναπροσαρµ
ογή  - -25,00 -25,00 -25,00 -25,00  -100,00 

 Νέα 
χαρακτηρισ

τικά 
 

280,20 85,07 88,63 91,96 97,39  643,25 

Πιστώσεις 
πληρωµών 

 β
+
γ 

166,45 86,00 91,00 91,00 91,00 117,70 643,25 

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς20   
Ανθρώπινοι πόροι 
και συναφείς 
δαπάνες (Μ∆Π) 

8.2.5 δ 
 -0,122 -0,122 -0,122 -0,122  -0,488 

∆ιοικητικές δαπάνες, 
εκτός ανθρώπινων 
πόρων και συναφών 
δαπανών, µη 
περιλαµβανόµενες στο 
ποσό αναφοράς (Μ∆Π) 

8.2.6 ε 

       

Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους 

α+γ+
δ+ε 

280.200 84.948 88.508 91.838 97.268  642.762 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους 

β+γ+
δ+ε 

166.450 85.878 90.878 90.878 90.878 117.80 642.762 

4.1.2. Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 

X Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό 
προγραµµατισµό. Η πρόταση συνδέεται µε την πρόταση ενός νέου 
προγράµµατος Progress για µηχανισµό µικροχρηµατοδοτήσεων για τον 
οποίο διατίθεται το πόσο των 100 εκατ. ευρώ. 

 Η πρόταση απαιτεί τον επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών. 

                                                 
20 ∆απάνες κεφαλαίου xx 01 εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01 04 ή xx 01 05. 
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 Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρµογή των διατάξεων της 
διοργανικής συµφωνίας21 (σχετικά µε το µέσο ευελιξίας ή µε την 
αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών προοπτικών). 

4.1.3. ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα 

X Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα 

 Η πρόταση έχει δηµοσιονοµική επίπτωση – η επίπτωση στα έσοδα είναι η 
ακόλουθη: 

ΣΗΜ.: Όλες οι διευκρινίσεις και παρατηρήσεις σχετικά µε τη µέθοδο 
υπολογισµού της επίπτωσης στα έσοδα πρέπει να περιλαµβάνονται σε 
χωριστό παράρτηµα. 

                                                 
21 Βλέπε σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
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4.2. Ανθρώπινοι πόροι σε ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) 
(περιλαµβανοµένων των µόνιµων υπαλλήλων και του έκτακτου και 
εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε λεπτοµέρειες στο σηµείο 8.2.1. 

 

Ετήσιες ανάγκες 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

  

Σύνολο ανθρώπινων 
πόρων 

-1 -1 -1 -1   

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

5.1. Ανάγκη υλοποίησης βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

Καµία αλλαγή από την αρχική απόφαση. 

5.2. Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνέπεια της πρότασης µε 
άλλα δηµοσιονοµικά µέσα και πιθανές συνέργειες 

Καµία αλλαγή από την αρχική απόφαση. 

5.3. Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ∆Β∆ (διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων) 

Καµία αλλαγή από την αρχική απόφαση. 

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

X Κεντρική διαχείριση 

X Απευθείας από την Επιτροπή 

 :Έµµεσα µε ανάθεση σε ٱ

 Εκτελεστικούς οργανισµούς ٱ 

 Οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύµφωνα µε το ٱ 
άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού 

 Εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς / οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας ٱ 
υπηρεσίας 
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6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

6.1. Σύστηµα παρακολούθησης 

Καµία αλλαγή από την αρχική απόφαση. 

6.2. Αξιολόγηση 

6.2.1. Εκ των προτέρων αξιολόγηση 

Καµία αλλαγή από την αρχική απόφαση. 

6.2.2. Mέτρα που ελήφθησαν µετά από ενδιάµεση/εκ των υστέρων αξιολόγηση 
(διδάγµατα από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος) 

Καµία αλλαγή από την αρχική απόφαση. 

6.2.3. Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων 

Καµία αλλαγή από την αρχική απόφαση.  

7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ  

Καµία αλλαγή από την αρχική απόφαση.  
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8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 2 δεκαδικά ψηφία) 

2007 έως 
2009 

2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ   

εκατ
. 

ευρ
ώ 

% εκατ
. 

ευρ
ώ 

% εκατ
. 

ευρ
ώ 

% εκατ
. 

ευρ
ώ 

% εκατ
. 

ευρ
ώ 

% εκατ
. 

ευρ
ώ 

% 

- τµήµα 1 Απασχόληση 63,89 22,8 19,54 23,0 20,48 23,1 21,25 23,1 22,79 23,4 147,95 23,0 

- τµήµα 2 Κοινωνική προστασία και ενσωµάτωση 83,19 29,7 25,75 30,3 26,98 30,4 27,71 30,1 29,34 30,1 192,97 30,0 

- τµήµα 3 Συνθήκες εργασίας 31,26 11,1 8,12 9,5 8,20 9,3 8,30 9,0 8,44 8,7 64,32 10,0 

- τµήµα 4 Καταπολέµηση των διακρίσεων και 
ποικιλοµορφία 

65,26 23,3 19,44 22,8 20,09 22,7 21,08 22,9 22,10 22,7 147,97 23,0 

- τµήµα 5 Ισότητα των φύλων 30,74 11,0 10,50 12,4 11,18 12,6 11,93 13,0 12,84 13,2 77,19 12,0 

- τµήµα 6 Υποστήριξη για την υλοποίηση του 
προγράµµατος 

5,86 2,1 1,70 2,0 1,70 1,9 1,71 1,9 1,88 1,9 12,85 2,0 

ΣΥΝΟΛΟ   280,20 100,0 85,07 100,0 88,63 100,0 91,96 100,0 97,39 100,0 643,25 100,0 
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8.2. ∆ιοικητικές δαπάνες 

8.2.1. Αριθµός και είδος ανθρώπινων πόρων 

Κατηγορί
ες θέσεων 
απασχόλη

σης 

 
Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιµους και/ή 

συµπληρωµατικούς ανθρώπινους πόρους (αριθµός θέσεων/ΙΠΑ) 

  2010 2011 2012 2013   

A*/AD -1 -1 -1 -1   Μόνιµοι 
ή 

έκτακτοι 
υπάλληλο
ι22 (XX 
01 01) 

B*, 
C*/AST 

      

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται23 
από το άρθρο XX 01 
02 

      

Λοιπό προσωπικό 
που 
χρηµατοδοτείται24 
από το άρθρο XX 01 
04/05 

      

ΣΥΝΟΛΟ -1 -1 -1 -1   

Η θέση αυτή θα αναδιατεθεί στο µηχανισµό µικροχρηµατοδοτήσεων PROGRESS. 

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση 

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης) 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράµµατος και πρέπει να 
αντικατασταθούν ή να παραταθούν 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ΕΣΠ/ΠΣΠ (Ετήσιας Στρατηγικής Πολιτικής/Προσχεδίου Προϋπολογισµού) για το 
έτος n 

 Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόµενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ 

X Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση υφιστάµενων πόρων στη σχετική 
υπηρεσία (εσωτερική αναδιάταξη)  

                                                 
22 Του οποίου το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
23 Του οποίου το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
24 Του οποίου το κόστος περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς. 
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 Θέσεις που απαιτούνται για το έτος 2010, αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονοµικού έτους  

8.2.4. ∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Κατηγορία ανθρώπινων πόρων 
 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 
Σύνολο 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 
(XX 01 01) 

-0,122 -0,122 -0,122 -0,122  -0,488 

Προσωπικό που χρηµατοδοτείται 
από το άρθρο XX 01 02 (επικουρικοί 
υπάλληλοι, αποσπασµένοι εθνικοί 
εµπειρογνώµονες (=ΑΕΕ), 
συµβασιούχοι υπάλληλοι κλπ.) 

(να αναφερθεί η γραµµή του 
προϋπολογισµού) 

      

Συνολικές δαπάνες για 
ανθρώπινους πόρους και συναφείς 
δαπάνες (ΜΗ περιλαµβανόµενες 

στο ποσό αναφοράς) 

      

Υπολογισµός – Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 
Να γίνει παραποµπή στο σηµείο 8.2.1, κατά περίπτωση 
-1*122.000 = -122.000 ανά έτος 
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8.2.5. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 
 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

  

 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

XX 01 02 11 01 – Αποστολές        

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και διασκέψεις        

XX 01 02 11 03 – Επιτροπές25         

XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή 
συµβουλών        

XX 01 02 11 05 – Συστήµατα πληροφοριών        

 2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης 
(XX 01 02 11)        

3 Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης (να 
προσδιοριστούν και να αναφερθεί η 
σχετική γραµµή του προϋπολογισµού) 

 

       

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των 
ανθρώπινων πόρων και των συναφών 
δαπανών (που ∆ΕΝ περιλαµβάνονται 

στο ποσό αναφοράς) 

    

  

 

 

Υπολογισµός – Άλλες διοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς 

                                                 
25 Να διευκρινιστεί το είδος της επιτροπής και η οµάδα στην οποία ανήκει. 




