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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Στρασβούργο, 12.3.2013  
COM(2013) 146 final 

2011/0276 (COD) 

 C7-0073/2013 

Πρόταση 

Τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής COM(2012) 496 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1083/2006 
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2011/0276 (COD) 

Πρόταση 

Τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής COM(2012) 496 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

Η πρόταση της Επιτροπής COM(2012) 496 τροποποιείται ως εξής: 

1) Προστίθεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη (57α): 

«(57α) Με δεδομένο ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στις πλέον 
πληγείσες περιοχές της Ένωσης αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί μια πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και να 
χρηματοδοτηθεί με ειδικά κονδύλια και στοχοθετημένες επενδύσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 
θα πρέπει να αποβλέπει στη στήριξη των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης και διαμένουν στις επιλέξιμες περιοχές. Η πρωτοβουλία 
για την απασχόληση των νέων θα πρέπει να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του στόχου της 
επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση.» 

2) Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 18  
 

Αποθεματικό επίδοσης 
Το 5 % των πόρων που διατίθενται σε κάθε Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, με εξαίρεση 
τους πόρους που διατίθενται στον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, στην 
πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και στον Τίτλο V του κανονισμού ΕΤΘΑ, 
συνιστά αποθεματικό επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.» 

3) Στο άρθρο 44 παράγραφος 5, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 είναι 
αποδεκτές όταν περιέχουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τις ανωτέρω 
παραγράφους και τους ειδικούς κανόνες των Ταμείων.» 
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4) Το άρθρο 83 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«Άρθρο 83  
 

Πόροι για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 

1. Οι πόροι για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που διατίθενται για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων για την περίοδο 2014 έως 2020 ανέρχονται σε [x] 
ευρώ σε τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση που παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
εκ των οποίων [x] ευρώ είναι το συνολικό ποσό πόρων που διατίθενται για το ΕΤΠΑ, το 
ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και [3 000 000 000] ευρώ συνιστά ειδικό κονδύλιο που 
διατίθεται για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Για τον σκοπό του 
προγραμματισμού και τη συνακόλουθη ενσωμάτωση στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, το ποσό των πόρων για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή υπόκειται 
σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή ύψους 2 % ετησίως. 

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την ετήσια 
κατανομή των συνολικών πόρων για τα κονδύλια ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με τα 
κριτήρια και τη μεθοδολογία που ορίζονται στο παράρτημα IIIα και την ετήσια κατανομή 
των πόρων από το ειδικό κονδύλι που διατίθεται για την πρωτοβουλία για την απασχόληση 
των νέων ανά κράτος μέλος, μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιοχών, σύμφωνα με τα 
κριτήρια και τη μεθοδολογία που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙβ με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 84 παράγραφος 7.  

3. Το 0,35 % των συνολικών πόρων διατίθεται στην τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής.» 

5) Στο άρθρο 84, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«3α. Οι πόροι για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα ανέλθουν σε 
[3 000 000 000] ευρώ από το ειδικό κονδύλι που διατίθεται για την πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων και τουλάχιστον σε [3 000 000 000] ευρώ από τις 
στοχοθετημένες επενδύσεις του ΕΚΤ.» 

6) Στο άρθρο 93 παράγραφος 2, προστίθεται δεύτερο εδάφιο: 

«Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.» 
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7) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα IIIβ: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙβ 

Μεθοδολογία σχετικά με το ειδικό κονδύλι που διατίθεται για την πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων που αναφέρεται στο άρθρο 83 

I. Η ετήσια κατανομή των ειδικών κονδυλίων για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των 
νέων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα στάδια: 

1. Ο αριθμός των νέων ανέργων μεταξύ 15-24 ετών προσδιορίζεται στις περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 2 που έχουν ποσοστά ανεργίας των νέων πάνω από 25 % το 2012 (στο εξής 
«επιλέξιμες περιφέρειες»). 

2. Το κονδύλι που αντιστοιχεί σε κάθε επιλέξιμη περιφέρεια υπολογίζεται με βάση τη σχέση 
μεταξύ του αριθμού των νέων ανέργων στην επιλέξιμη περιφέρεια και του συνολικού 
αριθμού των νέων ανέργων που αναφέρονται στο σημείο 1 σε όλες τις επιλέξιμες περιοχές. 

3. Το κονδύλι για κάθε κράτος μέλος αντιστοιχεί στο άθροισμα των ποσών που χορηγούνται 
για κάθε μία από τις επιλέξιμες περιοχές του. 

ΙΙ. Τα ειδικά κονδύλια για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς της εφαρμογής των κανόνων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙα σε 
σχέση με την κατανομή των συνολικών πόρων.» 



 

EL 5   EL 

10) Στο παράρτημα V, στον πίνακα «Θεματικοί εκ των προτέρων όροι» παρεμβάλλεται η ακόλουθη σειρά: 

 «8.6. Βιώσιμη ένταξη στην 
αγορά εργασίας των νέων 
ηλικίας 15-24 ετών που 
βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης 
ή κατάρτισης:  

Η ύπαρξη ενός συνολικού 
στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την επίτευξη των 
στόχων της δέσμης μέτρων για 
την απασχόληση των νέων και, 
ιδίως, για την καθιέρωση ενός 
συστήματος παροχής εγγυήσεων 
για τους νέους σύμφωνα με τη 
σύσταση του Συμβουλίου του 
[xxx] 

– Έχει θεσπιστεί ένα συνολικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την επίτευξη των στόχων 
της δέσμης μέτρων για την απασχόληση των νέων και, ιδίως, για την καθιέρωση ενός 
συστήματος παροχής εγγυήσεων για τους νέους σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου 
της [xxx], το οποίο:  

– βασίζεται σε στοιχεία που μετρούν τα αποτελέσματα για τους νέους ηλικίας 15-24 
ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης:  

- προβλέπει ένα σύστημα για τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών 
σχετικά με το σύστημα παροχής εγγυήσεων για τους νέους, σε διάφορα επίπεδα, 
το οποίο παρέχει επαρκή στοιχεία για τη χάραξη στοχευμένων πολιτικών και 
παρακολουθεί τις εξελίξεις, αξιολογώντας με αντιπαραδείγματα όταν είναι 
δυνατόν· 

– προσδιορίζει την οικεία δημόσια αρχή που θα είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση και τη 
διαχείριση του προγράμματος παροχής εγγυήσεων για τους νέους και για το 
συντονισμό των εταιρικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς· 

– περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση 
της ανεργίας των νέων· 

– βασίζεται στην έγκαιρη παρέμβαση και ενεργοποίηση· 

– περιλαμβάνει μέτρα στήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων [των] μέτρων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και μέτρων 
συναφών με την αγορά εργασίας.» 

 

 


