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Η συνθήκη της Λισαβόνας αναγνώρισε τη σημασία του δημοσιονομικού πλαισίου ως 
ακρογωνιαίου λίθου για τη δημοσιονομική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, τελικά, 
κωδικοποίησε την πρακτική του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και διατάξεις 
για τη διοργανική συνεργασία και τη δημοσιονομική πειθαρχία στο σύστημα του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του ΠΔΠ αποτελεί το νομικό πλαίσιο το οποίο 
καθορίζει τα ετήσια ανώτατα όρια για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ανά 
κατηγορία δαπανών για την περίοδο 2014-2020 και περιέχει διατάξεις οι οποίες διευκολύνουν 
την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Η πρόταση, η οποία συνοδεύεται από πρόταση 
για μια νέα διοργανική συμφωνία, συνιστά τη νομική μεταφορά της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής «Προϋπολογισμός για την "Ευρώπη 2020"», η οποία καθορίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τη νέα αρχιτεκτονική και τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Το παράρτημα της πρότασης για το ΠΔΠ ορίζει τις αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν το 1,05% του ΑΕΕ της ΕΕ, και τις πληρωμές οι οποίες δεν μπορεί να 
υπερβαίνουν το 1% του ΑΕΕ της ΕΕ. Στην πράξη, τα ανώτατα όρια έχουν διατηρηθεί 
αμετάβλητα στα επίπεδα του 2013 (τιμές 2011). Διασφαλίζεται, ωστόσο, κάποια ευελιξία 
μέσω των μηχανισμών ευελιξίας, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, το οποίο μπορεί να κινητοποιηθεί σε υπέρβαση των ανωτάτων ορίων. 
Ομοίως, η διαδικασία για την κινητοποίηση εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για 
δάνεια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης 
μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υπέρβαση των ετήσιων ανώτατων ορίων. Επιπλέον, η πρόταση 
για το ΠΔΠ καθορίζει τις διατάξεις για τις προσαρμογές του δημοσιονομικού πλαισίου και 
της πολιτικής συνοχής, προσαρμογές οι οποίες σχετίζονται με το υπερβολικό δημόσιο 
έλλειμμα και την εφαρμογή, καθώς και στην περίπτωση διεύρυνσης ή αναθεώρησης της 
Συνθήκης. 

Διαδικαστικές πτυχές

Σύμφωνα με το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), το Συμβούλιο εκδίδει κανονισμό ο οποίος καθορίζει το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ), σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία.

Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται ότι το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα αφού λάβει την 
έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία δίδεται με απόλυτη πλειοψηφία.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συναίνεσης, η οποία διέπεται από το άρθρο 81, το Κοινοβούλιο 
αποφασίζει επί τη βάσει σύστασης από την αρμόδια επιτροπή, στην προκειμένη περίπτωση 
την Επιτροπή Προϋπολογισμών, να εγκρίνει ή να απορρίψει την πράξη. Η απόφαση 
λαμβάνεται σε μία και μοναδική ψηφοφορία, χωρίς να επιτρέπεται να κατατεθούν 
τροπολογίες. Η απόφαση της επιτροπής λαμβάνει τη μορφή σύστασης προς την Ολομέλεια 
και αποτελείται από νομοθετικό ψήφισμα με το οποίο απορρίπτεται ή εγκρίνεται η πράξη.

Οι διαπραγματεύσεις εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιούνται από τη
διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ, η οποία ενεργεί βάσει εντολής που δίδεται από την ομάδα 
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επαφής1.

Η τρέχουσα εντολή για διαπραγματεύσεις του ΕΚ βασίζεται στο ψήφισμα του ΕΚ της 8ης 
Ιουνίου 2011 σχετικά με την "Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς2. Ωστόσο, η 
Επιτροπή Προϋπολογισμών μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο υιοθέτησης ενδιάμεσης 
έκθεσης (άρθρο 81, παράγραφος 3), με την οποία θα επικαιροποιούνται οι προτάσεις υπό το 
πρίσμα των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Σε αυτό το χρονικό σημείο, 
δεν είναι σαφές εάν η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα αποφασίσει να συντάξει ενδιάμεση 
έκθεση. 

Στο Συμβούλιο, το ΠΔΠ συζητείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Η 
δανική Προεδρία έχει προγραμματίσει μια σειρά τεχνικών και πολιτικών συναντήσεων 
προκειμένου να καταλήξει σε «πλαίσιο διαπραγμάτευσης» με τις αρχές που συμφωνήθηκαν 
(χωρίς στοιχεία), το οποίο θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2012. 

Η συμβολή των εξειδικευμένων επιτροπών

Οι εξειδικευμένες επιτροπές είναι υπεύθυνες για την υποβολή εκθέσεων σε σχέση με ειδικά 
χρηματοοικονομικά μέσα και τον καθορισμό τομεακών προτεραιοτήτων στους αντίστοιχους 
τομείς πολιτικής. Οι επιτροπές καλούνται να ψηφίσουν τα σχέδια εκθέσεων εγκαίρως (κατά 
προτίμηση πριν από το καλοκαίρι). Ωστόσο, η έγκριση των εκθέσεων στην Ολομέλεια θα 
πρέπει να αναβληθεί έως ότου συζητηθεί και συμφωνηθεί ολόκληρη η δέσμη μέτρων. 
Επιπλέον, η γενική σύσταση είναι ότι τα κονδύλια δεν θα πρέπει για την ώρα να αποτελέσουν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης των εξειδικευμένων επιτροπών με το Συμβούλιο, αλλά θα 
πρέπει να συμφωνηθούν αφού επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο. 

Παρά ταύτα, η εισηγήτρια πιστεύει ότι, για το Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή και την 
Καινοτομία, για το οποίο η Επιτροπή έχει προτείνει συγκεκριμένο κονδύλιο, η Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να λάβει 
θέση όσον αφορά τα στοιχεία προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή μεταξύ της 
χρηματοδότησης και της αποστολής και των στόχων των μέσων. Φυσικά, η θέση αυτή θα 
είναι απλώς ενδεικτική, συμφωνία δε ως προς το κονδύλιο με το Συμβούλιο θα επιτευχθεί 
μόνο μετά τη θέσπιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Ο συντονισμός μεταξύ της διαπραγματευτικής ομάδας και των εξειδικευμένων επιτροπών 
διασφαλίζεται στο πλαίσιο τακτικών συναντήσεων με τους εισηγητές για το ΠΔΠ 2014-2020. 
Στο πλαίσιο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο συντονισμός
μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών, καθώς και η κοινή προσέγγιση για το ΠΔΠ 

                                               
1 Πρόεδρος της ομάδας επαφής είναι ο Πρόεδρος του ΕΚ, η ομάδα αποτελείται δε από το Προεδρείο και τους 
συντονιστές της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Η διαπραγματευτική ομάδα αποτελείται από τον κ. Lamassoure, 
τον κ. Böge και τον κ. Kalfin, εισηγητές για το ΠΔΠ και τη διοργανική συμφωνία, καθώς και τον κ. Dehaene και 
την κ. Jensen, εισηγητές για τη δέσμη μέτρων σχετικά με τους ίδιους πόρους.
2 P7_TA(2011)0266), το οποίο βασίζεται στην έκθεση της ειδικής επιτροπής για τις προκλήσεις πολιτικής και 
τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013 (SURE). Η επιτροπή αυτή 
δημιουργήθηκε με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου για 
το ΠΔΠ μετά το 2013, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε δημοσιονομικό επίπεδο.
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διασφαλίζονται μέσω της Ad Hoc Ομάδας Εργασίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
και τα διαρθρωτικά ταμεία, η οποία συστάθηκε από τους συντονιστές τον Φεβρουάριο του 
2012.

Τα ποσά που διακυβεύονται:

Η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση των ακόλουθων ποσών για την απασχόληση και τις 
κοινωνικές υποθέσεις υπό τον τίτλο «Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» κατά 
την περίοδο 2014-2020: 

Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ:

84 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

958,19 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα της ΕΕ για την Κοινωνική Αλλαγή και την 
Καινοτομία (PSCI)

εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ (πρέπει να κινητοποιηθούν από αχρησιμοποίητα 
κονδύλια του προϋπολογισμού):

3 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (εκ των οποίων 
2,7 δισεκατομμύρια κατ’ ανώτατο όριο θα κινητοποιηθούν για τη στήριξη των αγροτών) 

Άλλα προγράμματα ενδιαφέροντος για την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ:

1,7299 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα «Erasmus για όλους» (με το 17% τουλάχιστον 
του ποσού να διατίθεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση 
ενηλίκων)

439 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα «Δικαιώματα και Ιθαγένεια»

Οργανισμοί της ΕΕ:

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Συστάσεις της έκθεσης SURE - η τρέχουσα εντολή διαπραγματεύσεων

Σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την "Επένδυση στο 
μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη 
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Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς1 η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να αποτελεί το κύριο 
σημείο αναφοράς της πολιτικής για το επόμενο ΠΔΠ. Κατά συνέπεια, η διάρθρωση πρέπει να 
αντανακλά και να προβάλλει πολιτικά τις πτυχές της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι οποίες 
αφορούν την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η σύσταση αφορά την 
ομαδοποίηση σε μία μόνο ενότητα όλων των εσωτερικών πολιτικών η οποία θα φέρει τον 
τίτλο «Ευρώπη 2020». Η σύσταση δεν έγινε δεκτή από την Επιτροπή στην πρόταση για το 
ΠΔΠ.

Το ψήφισμα τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να καταδείξει την προστιθέμενη 
αξία του στην καταπολέμηση των διαρθρωτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα 
περισσότερα κράτη μέλη, όπως η ελαττωμένη παραγωγή, τα υψηλά επίπεδα δημόσιου 
χρέους, η διαρθρωτική ανεργία, η χαμηλή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και η 
αναντιστοιχία δεξιοτήτων και αγοράς εργασίας, καθώς και η αύξηση της πίεσης επί των 
συστημάτων πρόνοιας. Για την καταπολέμηση της ανεργίας, ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
πρέπει να επικεντρωθεί στη στήριξη της καλής λειτουργίας των αγορών εργασίας, τη 
βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών με σκοπό την προώθηση των επιδόσεων της 
απασχόλησης, την προαγωγή της αξιοπρεπούς εργασίας, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και στη λήψη μέτρων με στόχο τη 
μείωση της φτώχειας.

Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση

Το ψήφισμα αναγνωρίζει τον πρωτεύοντα ρόλο της πολιτικής συνοχής, 
συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για την επίτευξη των στόχων 
της «Ευρώπης 2020» λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα της. Στο πλαίσιο αυτό, στα σημαντικά 
στοιχεία περιλαμβάνονται: η ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής, η βελτίωση του 
συντονισμού για τη μείωση των περιττών επικαλύψεων, η δημιουργία μεγαλύτερων 
συνεργειών μεταξύ των διαφόρων ταμείων, η συγκέντρωση των κοινοτικών και εθνικών 
πόρων σε μικρό αριθμό προτεραιοτήτων και σε έργα με πραγματικά ευρωπαϊκή σημασία. Η 
δημιουργία κοινού στρατηγικού πλαισίου, το οποίο θέτει κοινές επενδυτικές προτεραιότητες 
για όλα τα διαρθρωτικά ταμεία, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση 
αυτή. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής 
για τη συνοχή σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, της εφαρμογής και της διαχείρισης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τον θεμελιώδη ρόλο του στην επίτευξη των κοινωνικών στόχων και των 
στόχων της απασχόλησης, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο ΕΚΤ και να 
χρηματοδοτηθεί ανάλογα. Το ψήφισμα ζητεί την εφαρμογή του Ταμείου κατά τρόπο 
περισσότερο στρατηγικό για την προώθηση της ισότητας, της πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας και της επανένταξης, καθώς και την καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και όλων των μορφών διακρίσεων. Υπογραμμίζεται επίσης ότι 
χρειάζεται να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να βελτιωθεί ο συντονισμός ανάμεσα στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το ΕΚΤ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προειδοποιεί, στο πλαίσιο της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, 
ενάντια στην επιβολή κυρώσεων συνδεόμενων με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
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για τις χρηματοδοτήσεις συνοχής, καθώς αυτό θα αντιστρατευόταν τους ίδιους τους στόχους 
της πολιτικής συνοχής και συγκεκριμένα τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών. 

Δεξιότητες και απασχολησιμότητα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι η αδυναμία επένδυσης βραχυπρόθεσμα στην 
εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση θα μπορούσε να επιτείνει και να παρατείνει την κρίση. Οι 
πολίτες δεν θα έχουν πια τις απαραίτητες δεξιότητες για τις θέσεις εργασίας στη νέα 
οικονομία της γνώσης. Ως εκ τούτου, η ΕΕ πρέπει επειγόντως να στηρίξει τις δημόσιες 
επενδύσεις στους εν λόγω τομείς και να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και 
ανάπτυξης και απασχόλησης. Η εκπαίδευση, τα προγράμματα κινητικότητας για τους νέους, 
τα προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης και η μείωση της αναντιστοιχίας 
δεξιοτήτων αποτελούν σημαντικά στοιχεία που πρέπει να στηριχθούν με κοινοτική 
χρηματοδότηση.

Πολιτική για τη νεολαία

Το ψήφισμα αφιερώνει ένα κεφάλαιο στους νέους δεδομένου ότι η ομάδα αυτή αποτελεί 
σημαντική προτεραιότητα για την Ένωση και πρέπει να αποτελεί οριζόντιο θέμα στις 
κοινοτικές πολιτικές και τα προγράμματα. Η εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε 
κίνηση» πρέπει να στηριχθεί σωστά στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο καθώς αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τα δε προγράμματα που αφορούν τη 
νεολαία όπως τα Διά Βίου Μάθηση και Νεολαία σε Δράση πρέπει να διατηρηθούν ως 
ξεχωριστά προγράμματα στο επόμενο ΠΔΠ.

Μέσα εκτός του ΠΔΠ

Το ψήφισμα θεωρεί ζωτικής σημασίας τη διατήρηση ειδικών μέσων, συμπεριλαμβανομένου 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, τα οποία μπορούν να 
κινητοποιηθούν σε ad hoc βάση. Το ΕΤΠ σημείωσε επιτυχίες όσον αφορά την παροχή 
κοινοτικής αλληλεγγύης και τη στήριξη εργαζομένων που απολύθηκαν εξαιτίας της 
παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. 
Τονίζεται, ωστόσο, ότι οι διαδικασίες για την εφαρμογή του Ταμείου πρέπει να 
απλουστευθούν και να συντομευθούν στο μέλλον.

Ανώτατα όρια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει με σθένος ότι η διατήρηση των ανώτατων ορίων για 
το νέο ΠΔΠ στα επίπεδα του 2013 δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή και προτείνει αύξηση των 
ποσών κατά 5%. 

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να αναφερθούμε στην πλευρά των εσόδων του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει σε βάθος 
μεταρρύθμιση των κοινοτικών πόρων προκειμένου να καθιερωθούν εκ νέου οι γνήσιοι ίδιοι 
πόροι, οι οποίοι έχουν αντικατασταθεί σήμερα από τις «εθνικές συνεισφορές», κάτι που δίνει 
δυσανάλογη έμφαση στα καθαρά υπόλοιπα μεταξύ των κρατών μελών και με τον τρόπο 
αυτόν αντιβαίνει την αρχή της αλληλεγγύης της ΕΕ, αποδυναμώνει το κοινό ευρωπαϊκό 
συμφέρον και υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Επιπλέον, το 
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Κοινοβούλιο υποστηρίζει με σθένος ότι τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά και οι μη δεσμευμένες 
και αχρησιμοποίητες πιστώσεις του προϋπολογισμού ενός έτους πρέπει να μεταφέρονται στο 
επόμενο έτος και να συνιστούν ένα συνολικό περιθώριο του ΠΔΠ αντί να επιστρέφονται στα 
κράτη μέλη.

Χρηματοδοτικά μέσα που προτείνονται από την Επιτροπή

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι ο επόμενος προϋπολογισμός του ΠΔΠ οφείλει να είναι 
προϋπολογισμός επενδύσεων που τονώνει την ανάπτυξη και την απασχόληση, ενώ 
ταυτόχρονα στηρίζει τα μέτρα λιτότητας και προσφέρει εξοικονομήσεις πόρων στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς. Πρέπει να ενθαρρύνει τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών μας 
και των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο συμβάλλοντας στην προετοιμασία των νέων 
γενεών για τις νέες θέσεις εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν κοινωνικά και οικονομικά 
χάσματα. Το νέο ΠΔΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των 
ευρωπαίων πολιτών στην ΕΕ και να δίδει τη δυνατότητα στην ΕΕ να διευκολύνει τις νέες 
υποχρεώσεις που ανατέθηκαν από την ΕΕ στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας.

Υπό το πρίσμα του ψηφίσματος του ΕΚ, πρέπει να εξεταστούν τα κύρια στοιχεία των νέων 
χρηματοδοτικών μέσων τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ακόμη και αν η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων είναι ελεύθερη να καθορίσει τις προτεραιότητές της και να εκφράσει τις απόψεις 
της σχετικά με τις λεπτομέρειες των προτάσεων στις νομοθετικές εκθέσεις, η εισηγήτρια 
θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υπομνησθούν τα βασικά στοιχεία των προτάσεων και να 
απαριθμηθούν τα θέματα που θα μπορούσαν να είναι κρίσιμα για τις συνολικές 
διαπραγματεύσεις σχετικά με το ΠΔΠ.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα στοιχεία στην πρόταση για το ΕΚΤ:

- τέσσερις θεματικοί στόχοι:
προαγωγή της απασχόλησης και της κινητικότητας των εργαζομένων·
επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση·
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας· και
ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Στο πλαίσιο κάθε ενός θεματικού στόχου, το ΕΚΤ μπορεί να υποστηρίξει αρκετές 
επενδυτικές προτεραιότητες.

 διάθεση τουλάχιστον του 20% του ταμείου ΕΚΤ για την «προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» 

 υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης για ειδικούς άξονες προτεραιότητας, καθώς και 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις προγραμματισμού και παρακολούθησης για τη στήριξη της 
κοινωνικής καινοτομίας και της διακρατικής συνεργασίας

 αυξημένη ιεράρχηση της χρηματοδότησης: για τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
το 80% της χρηματοδότησης θα κατανέμεται μεταξύ όχι περισσοτέρων από τέσσερις 
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επενδυτικές προτεραιότητες, ενώ το ποσοστό θα μειώνεται στο 70% και 60% αντίστοιχα 
για τις περιφέρειες μετάβασης και τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. 


Όσον αφορά τον αντίκτυπο του κανονισμού περί κοινών διατάξεων επί της λειτουργίας του 
ΕΚΤ, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:

 το ΕΚΤ θα λειτουργεί σε τρεις νέες κατηγορίες περιφερειών:
- λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, το ΑΕΠ των οποίων είναι κάτω του 75% του 

μέσου όρου της Ένωσης, θα συνεχίσουν να αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα 
για την πολιτική αυτή.

- περιφέρειες μετάβασης, το ΑΕΠ των οποίων είναι μεταξύ του 75% και του 90% 
του μέσου όρου της ΕΕ των 27.

- περιφέρειες μετάβασης, το ΑΕΠ των οποίων είναι μεταξύ του 75% και του 90% 
του μέσου όρου της ΕΕ των 27.

- περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των οποίων 
υπερβαίνει το 90% του μέσου όρου.

 Η Επιτροπή προτείνει να καθιερωθούν ελάχιστα μερίδια ΕΚΤ ως ποσοστό του συνόλου 
των διαρθρωτικών ταμείων για τις τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες περιφερειών, ήτοι 
25% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 40% για τις περιφέρειες μετάβασης και 
52% για τις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες - ένα ελάχιστο συνολικό μερίδιο για το ΕΚΤ 
της τάξης των 84 δισεκατομμυρίων ευρώ (25% του συνολικού προϋπολογισμού που 
διατίθεται για την πολιτική συνοχής). Σε αυτό θα πρέπει ωστόσο να περιλαμβάνεται 
επίσης πίστωση 2,5 δισεκατομμυρίων για την επικείμενη πρόταση της Επιτροπής όσον 
αφορά την επισιτιστική βοήθεια για τους απόρους.

 Διατηρείται αποθεματικό 5% προς συμπλήρωση των προγραμμάτων και των 
προτεραιοτήτων με τις καλύτερες επιδόσεις κατά το τελευταίο έτος προγραμματισμού.

 Μακροοικονομικές προϋποθέσεις - η Επιτροπή προτείνει, όταν μια χώρα αντιμετωπίζει 
οικονομικές δυσχέρειες που υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων 
συνοχής, να μπορεί η Επιτροπή να ζητήσει από το κράτος μέλος να αναθεωρήσει τη 
στρατηγική και τα προγράμματά του. 

Πρόγραμμα της ΕΕ για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία (PSCI)

Για λόγους απλούστευσης, η Επιτροπή προτείνει τη συγχώνευση τριών υφιστάμενων μέσων: 
του προγράμματος Progress, του EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης) και του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροπιστώσεων Progress, σε ένα - το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία (PSCI), με συνολικό προϋπολογισμό που 
ανέρχεται στα 958,19 εκατομμύρια και υπό την άμεση διεύθυνση της Επιτροπής. Μαζί με το 
ΕΚΤ και το ΕΤΠ, αποτελεί τον τρίτο πυλώνα της πρωτοβουλίας της ΕΕ για την Απασχόληση 
και την Κοινωνική Ένταξη 2014-2020. 

Το νέο πρόγραμμα θα υποστηρίζει τον συντονισμό των πολιτικών, την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και τη δοκιμή καινοτόμων πολιτικών, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση των πλέον 
επιτυχημένων μέτρων με την υποστήριξη του ΕΚΤ. Το πρόγραμμα αποτελείται από τους 
ακόλουθους συμπληρωματικούς άξονες:
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 Ο άξονας Progress θα στηρίζει την ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση 
των κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών για την απασχόληση της ΕΕ, καθώς και της 
νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας μέσω ανάλυσης, αμοιβαίας μάθησης και 
επιχορηγήσεων (60% του συνολικού προϋπολογισμού, εκ του οποίου το 17% 
τουλάχιστον θα διατεθεί για την προώθηση του κοινωνικού πειραματισμού).

 Ο άξονας EURES θα στηρίζει δραστηριότητες του δικτύου EURES (15% του συνολικού 
προϋπολογισμού).

 Ο άξονας Μικροχρηματοδοτήσεων και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα διευκολύνει 
την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τους επιχειρηματίες, ιδίως όσους είναι 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, καθώς και για τις κοινωνικές επιχειρήσεις 
(20% του συνολικού προϋπολογισμού).

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Η Επιτροπή έλαβε τη στρατηγική απόφαση να δώσει συνέχεια στο ΕΤΠ για την περίοδο 
2014-2020 εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι για τις κινητοποιήσεις του 
ΕΤΠ θα δίδονται χρήματα από μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια του προϋπολογισμού μετά από 
κατά περίπτωση απόφαση της Αρμόδιας για τον Προϋπολογισμό Αρχής.

Το ποσό που διατίθεται στο σχέδιο διοργανικής συμφωνίας είναι ελαφρώς χαμηλότερο - 3 
δισεκατομμύρια (429 εκατομμύρια ευρώ ετησίως εγγεγραμμένα ως γραμμή πρόβλεψης 40 02 
43) σε σύγκριση με 3,5 δισεκατομμύρια (500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως) για την περίοδο 
2007-2013.

Η πρόταση νέου κανονισμού που θα διέπει το ΕΤΠ μεταξύ 2014 και 2020 ακολουθεί τη 
λογική του ισχύοντος κανονισμού, ο οποίος προβλέπει ένα ευέλικτο μέσο πολιτικής για την 
απασχόληση που είναι σε θέση να αντιδρά σε μεγάλης κλίμακας απολύσεις στην αγορά 
εργασίας οι οποίες προκαλούνται από δυσμενείς επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και από 
μια απροσδόκητη κρίση. Στόχος του ΕΤΠ είναι η στήριξη των κρατών μελών με την παροχή 
εξατομικευμένης απόκρισης (ουσιαστικών μέτρων για την αγορά εργασίας) έναντι μαζικών 
απολύσεων.

Η κύρια αλλαγή την οποία προτείνει η Επιτροπή αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής 
του Ταμείου προς κάλυψη του γεωργικού τομέα, η οποία θα επικουρείται από το ΕΤΠ μετά 
από αρνητική επίδραση μιας εμπορικής συμφωνίας στον εν λόγω τομέα. Σύμφωνα με την 
Επιτροπή, ο γεωργικός τομέας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κατ’ ανώτατο όριο έως και 
2,7 δισεκ. από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή 
του ΕΤΠ στους αγρότες, το ΕΤΠ και η κατανομή των χορηγουμένων κονδυλίων ενδέχεται να 
καταστεί ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί στις συνολικές διαπραγματεύσεις.

Παρά τα εσωτερικά θέματα του Κοινοβουλίου, η εισηγήτρια επιθυμεί να σας υπενθυμίσει το 
σημερινό πολιτικό πλαίσιο στο Συμβούλιο, το οποίο αρνήθηκε να συμφωνήσει για την 
παράταση της παρέκκλισης λόγω κρίσης του ΕΤΠ. Η ύπαρξη του ΕΤΠ στο μέλλον δεν 
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μπορεί να προεξοφλείται, δεδομένου ότι μια ομάδα κρατών μελών αμφισβητεί τον ίδιο τον 
λόγο ύπαρξης και τη χρησιμότητα του ταμείου. 

Επισιτιστική βοήθεια για τους απόρους

Η εισηγήτρια επιθυμεί να σας υπενθυμίσει ότι το ισχύον σύστημα για την παροχή τροφίμων 
στους απόρους της ΕΕ, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της ΚΓΠ, λήγει στα τέλη του 
2013 μετά την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Έχει επισημανθεί 
ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο του ΕΚΤ. Ωστόσο, η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμη υποβάλει πρόταση με την οποία διασφαλίζεται η συνέχεια του 
προγράμματος μετά το 2013. 


