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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

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
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 

(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 να 
επικεντρωθεί σε μεγάλα έργα με σαφώς 
παραδειγματικό χαρακτήρα και
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. Εντός των ορίων του 
πεδίου εφαρμογής του, το πρόγραμμα 
πρέπει να προβλέπει την ευελιξία του 
προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας 
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προτεραιότητες πολιτικής. αποθεματικού το οποίο θα διατίθεται σε 
ετήσια βάση, για την ανταπόκριση σε 
προτεραιότητες πολιτικής.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Λαμβάνοντας υπόψη τα 
περιορισμένα κεφάλαια που διατίθενται 
στο πρόγραμμα και την αρχική διάθεση 
των κεφαλαίων αυτών στους 
διαφορετικούς άξονες, προτεραιότητα 
χρηματοδότησης πρέπει να δοθεί στην 
ανάπτυξη δομών με σαφές 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα το οποίο 
θα ωφελήσει περαιτέρω δραστηριότητες 
και πρωτοβουλίες. Πρέπει επίσης να 
εφαρμοσθούν μέτρα ώστε να αποφευχθεί 
κάθε ενδεχόμενο αλληλοεπικάλυψης και/ή 
διπλής χρηματοδότησης από άλλα ταμεία 
ή προγράμματα, και ιδίως από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Οι μεγαλεπήβολοι στόχοι και η 
μεγάλη σημασία που αποδίδεται στο 
πρόγραμμα αυτό έρχονται σε αντίθεση με 
τα περιορισμένα οικονομικά μέσα που 
του διατίθενται και τούτο θα μπορούσε 
να απογοητεύσει τις προσδοκίες των 
ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα αυτό. 
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το πεδίο δράσης του EURES θα 
πρέπει να διευρυνθεί για την ανάπτυξη και 
τη στήριξη των προγραμμάτων 
κινητικότητας σε επίπεδο Ένωσης, με 
σκοπό την πλήρωση των κενών θέσεων 
που διαπιστώνονται στην αγορά εργασίας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 47 της συνθήκης, το 
πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να διευκολύνει 
την κινητικότητα μεταξύ των νέων 
εργαζομένων.

(12) Το πεδίο δράσης του EURES θα 
πρέπει να διευρυνθεί για την ανάπτυξη και 
τη στήριξη των προγραμμάτων 
κινητικότητας σε επίπεδο Ένωσης, με 
σκοπό την πλήρωση των κενών θέσεων 
που διαπιστώνονται στην αγορά εργασίας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 47 της συνθήκης, το 
πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να διευκολύνει 
την κινητικότητα μεταξύ των νέων 
εργαζομένων. Για να γίνει δυνατή η 
επίτευξη των στόχων του EURES, θα 
ήταν σκόπιμο οι τρεις άξονες που 
συγκροτούν το πρόγραμμα να διατηρούν 
έναν βαθμό οικονομικής ανεξαρτησίας.

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 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». Με 
περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, 
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 
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Επιτροπή

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση
τεχνικής ή/και διοικητικής συνδρομής για 
τη χρηματοδότηση δαπανών, ιδίως όσον 
αφορά το λογιστικό έλεγχο, την ανάθεση 
μεταφράσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, 
τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και τις 
δραστηριότητες πληροφόρησης και της
επικοινωνίας προς το αμοιβαίο συμφέρον 
της Επιτροπής και των δικαιούχων.

3. Η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει 
έως το 3% των πιστώσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, για τη 
χρηματοδότηση τεχνικής ή/και 
διοικητικής συνδρομής, ιδίως όσον αφορά 
το λογιστικό έλεγχο, την ανάθεση 
μεταφράσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, 
τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες και τις 
δραστηριότητες πληροφόρησης και 
επικοινωνίας προς το αμοιβαίο συμφέρον 
της Επιτροπής και των δικαιούχων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) Εκδηλώσεις, συνέδρια και σεμινάρια·

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση, 
ιδίως ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης 

4. Οικονομικά εφικτές δράσεις για την 
προαγωγή της κινητικότητας των ατόμων 
στην Ένωση, ιδίως την ανάπτυξη μιας 
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ψηφιακής πλατφόρμας για τον 
συμψηφισμό κενών θέσεων εργασίας και 
αιτήσεων, καθώς και στοχευμένες 
ενέργειες κινητικότητας για την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας, εφόσον έχουν 
εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας 
και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως 
οι νέοι.

πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας για 
τον συμψηφισμό κενών θέσεων εργασίας 
και αιτήσεων, καθώς και στοχευμένες 
ενέργειες κινητικότητας για την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας, εφόσον έχουν 
εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας 
και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως 
οι νέοι.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στήριξη της μικροχρηματοδότησης και 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
ιδίως μέσω των χρηματοδοτικών μέσων 
που προβλέπονται στον τίτλο VIII του 
Μέρους Ι του κανονισμού XXX/2012 [ο 
νέος δημοσιονομικός κανονισμός], σχετικά 
με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
ισχύουν για τον ετήσιο προϋπολογισμό της 
Ένωσης και τις επιχορηγήσεις.

5. Στήριξη της μικροχρηματοδότησης και 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
ιδίως μέσω των χρηματοδοτικών μέσων 
που προβλέπονται στον κανονισμό
XXX/2012 [ο νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός], σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για 
τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης και 
τις επιχορηγήσεις.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την ενίσχυση των συμμετεχόντων στο 
πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
χρηματοδότηση με ποσά κατ’ αποκοπή, 
κλίμακες μοναδιαίου κόστους και ενιαία 
ποσοστά, ιδίως όσον αφορά τα 
προγράμματα κινητικότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4.

Η συμφωνία επιχορήγησης διευκρινίζει 
το μέρος της χρηματοδοτικής συνδρομής 
της Ένωσης το οποίο θα βασίζεται στην 
απόδοση των επιλέξιμων δαπανών και 
αυτό που θα βασίζεται σε κατ’ αποκοπήν 
ποσά (συμπεριλαμβανομένης της 
κλίμακας μοναδιαίου κόστους) ή σε ενιαία 
ποσοστά, ιδίως όσον αφορά τα 
προγράμματα κινητικότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα 
προληπτικά μέτρα για να εξασφαλίζει ότι, 
κατά την υλοποίηση δράσεων που 
χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, τα οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης προστατεύονται κατά της 
απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης 
παράνομης δραστηριότητας, με τη 
διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και, 
σε περίπτωση που εντοπίζονται 
ατασθαλίες, με την ανάκτηση των ποσών 
που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και, 
ανάλογα με την περίπτωση, με 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 325 της συνθήκης, τον κανονισμό 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, 
σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το 
δημοσιονομικό κανονισμό.

1. Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα 
προληπτικά μέτρα και διεξάγει 
αποτελεσματικούς ελέγχους για να 
εξασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση 
δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται 
κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε 
άλλης παράνομης δραστηριότητας.

1α. Σε περίπτωση που εντοπίζονται 
ατασθαλίες, τα αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά ανακτώνται κατ’ 
αρχήν διά συμψηφισμού και, ανάλογα με 
την περίπτωση, η προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 325 της συνθήκης, 
τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και το Δημοσιονομικό 
Κανονισμό, μπορεί να περιλαμβάνει 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 
και 2, οι αποφάσεις, οι συμφωνίες και οι 
συμβάσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να εξουσιοδοτούν ρητά την 
Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της 
OLAF, και το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
διενεργούν τέτοιους λογιστικούς ελέγχους, 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 
και 2, οι αποφάσεις, οι συμφωνίες και οι 
συμβάσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να εξουσιοδοτούν ρητά την 
Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της 
OLAF, και το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
διενεργούν τέτοιους λογιστικούς ελέγχους, 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις έως 
και τέσσερα έτη μετά την τελική 
πληρωμή.

Τροπολογία 13

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 ανά διετία 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 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.
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Τροπολογία 14

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. 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. Το 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης μπορεί να 
λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό 
νέων προγραμμάτων στον τομέα της 
απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται με τις 
εν λόγω ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης 
χρησιμοποιούνται στις ανά διετία εκθέσεις 
παρακολούθησης που προβλέπονται στο 
άρθρο 13. Οι εκθέσεις παρακολούθησης 
περιλαμβάνουν τις ετήσιες εκθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ.

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται με τις 
εν λόγω ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης 
χρησιμοποιούνται στις ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης που προβλέπονται στο 
άρθρο 13. Οι εκθέσεις παρακολούθησης 
περιλαμβάνουν τις ετήσιες εκθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ.
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