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2011/0268 (COD) 

Πρόταση 

Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1081/2006 

Η πρόταση COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής τροποποιείται ως εξής: 

1) Προστίθεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη 6α: 

«(6α) Εν όψει της συνεχιζόμενης ανάγκης να καταβληθεί προσπάθεια για την αντιμετώπιση 
της ανεργίας των νέων στις πλέον πληγείσες περιφέρειες της Ένωσης, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί μια πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ). Η ΠΑΝ θα πρέπει να 
υποστηρίξει στις περιφέρειες αυτές τους νέους που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης 
ή κατάρτισης (ΕΕΕΚ), που είναι άνεργοι ή μη ενεργοί, με την ενίσχυση και την επιτάχυνση 
της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από χρηματοδότηση του ΕΚΤ. Θα 
πρέπει να διατεθούν στην ΠΑΝ συγκεκριμένες πιστώσεις σε συνδυασμό με επενδύσεις από 
το ΕΚΤ. Μέσω της εστίασης σε μεμονωμένα πρόσωπα και όχι σε δομές, η ΠΑΝ θα πρέπει να 
έχει ως σκοπό να συμπληρώσει άλλες δράσεις του ΕΚΤ και εθνικές δράσεις που 
απευθύνονται στους νέους που βρίσκονται ΕΕΕΚ, με στόχο την υλοποίηση της εγγύησης για 
τη νεολαία1.»  
 

2) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 1 
Αντικείμενο 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, το πεδίο εφαρμογής 
της συνδρομής που παρέχει, θεσπίζει ειδικές διατάξεις και ορίζει τους τύπους της επιλέξιμης 
για συνδρομή δαπάνης.» 

 
3) Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) περίπτωση ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο: 

«ii) βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων (ηλικίας 15-24 
ετών) που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 
ιδίως στο πλαίσιο της «εγγύησης για τη νεολαία»·  
 

4) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

                                                 
1 Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση εγγύησης για τη νεολαία, XXX 
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«Άρθρο 5 
Δείκτες 

1. Οι κοινοί δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού και οι 
ειδικοί δείκτες προγράμματος χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3 και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]. Όλοι οι δείκτες εκφράζονται σε απόλυτους αριθμούς.  
 
Οι κοινοί δείκτες και οι ειδικοί δείκτες εκροών ενός προγράμματος συνδέονται με 
μερικώς ή πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις. Όπου ενδείκνυται, λόγω της φύσης των 
υποστηριζόμενων πράξεων, ορίζονται σωρευτικές ποσοτικοποιημένες τιμές-στόχοι 
για το 2022. Οι δείκτες βάσης ορίζονται σε μηδέν.  
 
Οι κοινοί δείκτες και οι ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων ενός προγράμματος 
συνδέονται με τους άξονες προτεραιότητας. Οι δείκτες βάσης χρησιμοποιούν τα πιο 
πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία. Θα οριστούν σωρευτικές ποσοτικοποιημένες τιμές-
στόχοι για το 2022. 

1α. Επιπλέον της παραγράφου 1, οι δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του 
παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται για όλες τις ενέργειες που υποστηρίζονται 
στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii). Όλοι οι δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ του παρόντος κανονισμού πρέπει να συνδεθούν με μια ποσοτικοποιημένη 
σωρευτική τιμή-στόχο για το 2022 και ένα σενάριο αναφοράς. 

2. Συγχρόνως με τις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με 
ηλεκτρονικό τρόπο δομημένα στοιχεία για κάθε επενδυτική προτεραιότητα. Τα 
στοιχεία θα καλύπτουν την κατηγοριοποίηση και τους δείκτες εκροών και 
αποτελέσματος.»  
 

5) Προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο IIIα:  
 

«Κεφάλαιο IIIα 
 

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 

Άρθρο 15i 
Στόχος της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων 

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων υποστηρίζει την καταπολέμηση της ανεργίας 
των νέων στις επιλέξιμες περιφέρειες της Ένωσης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα IIIβ 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΚΔ] μέσω της υποστήριξης των δράσεων που προβλέπονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του παρόντος κανονισμού. Απευθύνεται σε 
όλους τους νέους (ηλικίας 15-24 ετών) που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, που κατοικούν στις επιλέξιμες περιοχές, οι οποίοι είναι μη ενεργοί ή άνεργοι 
(συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), και εγγεγραμμένοι ή μη ως 
αναζητούντες εργασία. 
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Σε συμφωνία με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν 
περιορισμένο ποσό που δεν υπερβαίνει το 10% των κονδυλίων της ΠΑΝ για τους νέους που 
κατοικούν σε υποπεριφέρειες οι οποίες εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων και οι 
οποίες είναι έξω από τις επιλέξιμες περιφέρειες NUTS 2. 

Άρθρο 15ii 
 Θεματική συγκέντρωση 

Τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του υπολογισμού 
της θεματικής συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4.  
 

Άρθρο 15iii 
Προγραμματισμός 

 
Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι ενσωματωμένη στον προγραμματισμό 
του ΕΚΤ βάσει του άρθρου 87 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΚΔ]. Όταν απαιτείται, τα κράτη 
μέλη καθορίζουν το καθεστώς προγραμματισμού για την ΠΑΝ στη συμφωνία εταιρικής 
σχέσης και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  
 
Το καθεστώς μπορεί να λάβει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μορφές:  
 

α) ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα·  
 

β) ειδικός άξονας προτεραιότητας μέσα σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα·  
 

γ) μέρος άξονα προτεραιότητας.  
 

Άρθρο 15iv 
Παρακολούθηση και αξιολόγηση 

1. Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 100 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΚΔ], 
τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει την 
εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στο πλαίσιο του 
προγράμματος και την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της.  
 

2. Η ετήσια έκθεση εφαρμογής και η τελική έκθεση, που αναφέρονται στο άρθρο 44 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΚΔ], περιλαμβάνουν πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 
νέων.  
 

3. Παράλληλα με την ετήσια έκθεση εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 44 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΚΔ], η διαχειριστική αρχή 
διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο δομημένα στοιχεία για κάθε άξονα προτεραιότητας 
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ή μέρος του, που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Τα 
διαβιβαζόμενα στοιχεία αφορούν τις τιμές για τους δείκτες που αναφέρονται στα 
παραρτήματα 1 και 2 του παρόντος κανονισμού και, ενδεχομένως, ειδικούς δείκτες 
προγράμματος. Συνδέονται με μερικώς ή πλήρως εκτελεσθείσες ενέργειες.  
 

4. Η ετήσια έκθεση εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΚΔ] και η τελική έκθεση παρουσιάζουν τα κυριότερα 
πορίσματα των αξιολογήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος 
άρθρου, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του 
αντικτύπου της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων.  
 

5. Οι εκθέσεις προόδου που αναφέρονται στο άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[ΚΚΔ] περιλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες και αξιολογούν την εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων.  
 

6. Τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 
αξιολογούνται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και ο αντίκτυπος της 
υποστήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα ειδικά κονδύλια για την 
ΠΑΝ και την εφαρμογή της «εγγύησης για τη νεολαία». 

Άρθρο 15v 
Μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας 

1. Οι δικαιούχοι εξασφαλίζουν ότι όσοι συμμετέχουν σε μια ενέργεια είναι ειδικά 
ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ.  
 

2. Κάθε έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων 
πιστοποιητικών, σχετικά με μια τέτοια ενέργεια περιλαμβάνει δήλωση ότι η ενέργεια 
υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ. 

Άρθρο 15vi 
Τεχνική βοήθεια 

 
Τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ μπορούν να ληφθούν υπόψη από τα κράτη μέλη κατά τον 
υπολογισμό του ορίου για το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που διατίθενται για τεχνική 
βοήθεια προς το κράτος μέλος. 

Άρθρο 15vii 
Χρηματοδοτική υποστήριξη 

1. Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός επιχειρησιακού προγράμματος 
καθορίζει το μέγιστο ποσό της υποστήριξης από το ΕΚΤ και από τα ειδικά κονδύλια 
για την ΠΑΝ για κάθε άξονα προτεραιότητας. Η υποστήριξη από το ΕΚΤ είναι 
τουλάχιστον ίση με την υποστήριξη από τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ για κάθε 
άξονα προτεραιότητας.  
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2. Με βάση τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η απόφαση της Επιτροπής 
καθορίζει επίσης την αναλογία της υποστήριξης μεταξύ του ΕΚΤ και των ειδικών 
κονδυλίων για την ΠΑΝ.  
 

3. Όταν η ΠΑΝ εφαρμόζεται με ειδικό άξονα προτεραιότητας που καλύπτει επιλέξιμες 
περιφέρειες από περισσότερες από μία κατηγορίες, εφαρμόζεται το υψηλότερο 
ποσοστό συγχρηματοδότησης όσον αφορά τα κονδύλια του ΕΚΤ.  
 
Τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ δεν υπόκεινται στην απαίτηση εθνικής 
συγχρηματοδότησης.  
 
Το συνολικό ποσοστό συγχρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας που ορίζεται 
από την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συγχρηματοδότησης των κονδυλίων του ΕΚΤ μαζί 
με τα ειδικά κονδύλια για την πρωτοβουλία.»  
 

Άρθρο15viii 
Δημοσιονομική διαχείριση 

Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 120 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΚΔ], όταν η 
Επιτροπή επιστρέφει τις ενδιάμεσες πληρωμές και καταβάλλει το τελικό υπόλοιπο για την 
πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων κατά άξονα προτεραιότητας, επιμερίζει την 
επιστροφή από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μεταξύ του ΕΚΤ και των ειδικών κονδυλίων 
για την ΠΑΝ σύμφωνα με την αναλογία που προβλέπεται στο άρθρο 15vii παράγραφος 2.»
  
 
6) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα II:  
 

«Παράρτημα II 
Δείκτες για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ)  

 

Τα στοιχεία για όλους τους δείκτες που ορίζονται στο παρόν παράρτημα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής που προβλέπονται στο άρθρο 44 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΚΔ]. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι 
κατανεμημένα κατά φύλο. 

Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι δείκτες άμεσου αποτελέσματος:  
 

• άνεργοι συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχούς εκπαίδευσης, 
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός 4 μηνών από την ένταξή τους στην ενέργεια 
στο πλαίσιο της ΠΑΝ*· 

• μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχοντες που λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχούς 
εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός 4 μηνών από την ένταξή τους 
στην ενέργεια στο πλαίσιο της ΠΑΝ*· 
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• μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι οποίοι 
λαμβάνουν προσφορά εργασίας, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής 
άσκησης εντός 4 μηνών από την ένταξή τους στην ενέργεια στο πλαίσιο της ΠΑΝ*.
  
 

Εφαρμόζεται ο ακόλουθος δείκτης πιο μακροπρόθεσμου αποτελέσματος:  
 

• συμμετέχοντες σε συνεχή εκπαίδευση, σε προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε 
επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή πρακτική άσκηση 6 μήνες μετά την 
αποχώρηση*.  

 
 
Κατά παρέκκλιση από το παράρτημα I, πρέπει να δηλώνονται στις ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής που προβλέπονται στο άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 τα στοιχεία για τους 
ακόλουθους κοινούς δείκτες πιο μακροπρόθεσμου αποτελέσματος:  
 

• συμμετέχοντες που εργάζονται 6 μήνες μετά την αποχώρηση*·  

• συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται 6 μήνες μετά την αποχώρηση*.» 


