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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Γενικό πλαίσιο 

Οι κοινωνίες της Ευρώπης αντιµετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις που απορρέουν από την 
αύξηση του παγκόσµιου ανταγωνισµού, τον ταχύ ρυθµό της τεχνολογικής προόδου, τις 
δηµογραφικές τάσεις και την κλιµατική αλλαγή. Η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω της 
πρόσφατης οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η οποία έπληξε όλα τα κράτη µέλη 
και τις περιφέρειες της Ένωσης. Στον τοµέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, 
η Ένωση εξακολουθεί να αντιµετωπίζει πολύπλοκα προβλήµατα, όπως: 

– υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα µεταξύ των ατόµων µε χαµηλή ειδίκευση, των 
νέων, των ηλικιωµένων εργαζοµένων, των µεταναστών και των ατόµων µε 
αναπηρίες· 

– όλο και περισσότερο κατακερµατισµένη αγορά εργασίας, στην οποία εµφανίζονται 
πιο ευέλικτα εργασιακά πρότυπα και άλλες προκλήσεις που έχουν αντίκτυπο στην 
ασφάλεια της απασχόλησης και στις συνθήκες εργασίας· 

– συρρικνούµενο εργατικό δυναµικό και αυξανόµενη πίεση στα συστήµατα 
κοινωνικής προστασίας ως αποτέλεσµα της δηµογραφικής αλλαγής· 

– δυσκολίες στο συνδυασµό επαγγελµατικής ζωής και ευθυνών φροντίδας και στην 
επίτευξη µιας βιώσιµης εξισορρόπησης ζωής-εργασίας, που παρεµποδίζουν την 
προσωπική και οικογενειακή ανάπτυξη  

– απαράδεκτα µεγάλος αριθµός ατόµων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και 
σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισµού. 

Η κρίση κατέδειξε επίσης τους στενούς δεσµούς και την αλληλεπίδραση µεταξύ των 
οικονοµιών της ΕΕ-27, ιδίως στη ζώνη του ευρώ, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι οι 
µεταρρυθµίσεις ή η έλλειψή τους σε µια χώρα επηρεάζουν την οικονοµική επίδοση των 
άλλων. Αυτό σηµαίνει ότι η συντονισµένη δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι πιο 
αποτελεσµατική στην αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών από τις µεµονωµένες δράσεις 
των επιµέρους κρατών µελών. Για να είναι αποτελεσµατικές από οικονοµική άποψη, οι 
µεταρρυθµίσεις πρέπει να βασίζονται, στο µέτρο του δυνατού, σε τεκµηριωµένα στοιχεία. Η 
συµµετοχή των αρµοδίων για τη χάραξη πολιτικής και άλλων ενδιαφεροµένων µερών στη 
διαδικασία της συλλογικής µάθησης, καθώς και στην εκπόνηση και τη δοκιµή νέων 
προσεγγίσεων είναι δυνατόν να οδηγήσει σε µεγαλύτερη αποδοχή και ενστερνισµό της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και σε µεγαλύτερη αφοσίωση σ’ αυτήν. Στο πλαίσιο 
αυτό, η κοινωνική καινοτοµία και ιδίως ο κοινωνικός πειραµατισµός µπορούν να 
αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία για την καθοδήγηση των µεταρρυθµίσεων και των 
προσαρµογών της πολιτικής που απαιτούνται για την εφαρµογή της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». 

Ωστόσο, η ανάπτυξη και η διάδοση της προσέγγισης κοινωνικής καινοτοµίας σε µεγαλύτερη 
κλίµακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρεµποδίζεται από διάφορους παράγοντες, µεταξύ των 
οποίων: 
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– ανεπαρκής γνώση των αναγκών και των δυνατοτήτων των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών του 
κοινωνικού τοµέα, καθώς και των οργανώσεων του δηµόσιου τοµέα· 

– κατακερµατισµός προσπαθειών και πόρων, έλλειψη διαφάνειας και προβολής, 
περιορισµένη χρηµατοπιστωτική στήριξη και ανεπαρκείς τεχνικές δεξιότητες που θα 
µπορούσαν να υποστηρίξουν τις οργανώσεις να αναπτύσσουν και παράγουν 
κοινωνικές καινοτοµίες· 

– χαµηλά επίπεδα συµµετοχής των πολιτών και των επιχειρήσεων· 

– ανεπαρκής διάδοση ορθών πρακτικών και έλλειψη εφαρµογής τους σε ευρύτερη 
κλίµακα· 

– ανεπαρκείς µέθοδοι αξιολόγησης του αντικτύπου δράσεων και πολιτικών. 

Ενώ η αντιµετώπιση των κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων εµπίπτει κατά κύριο λόγο 
στην αρµοδιότητα των κρατών µελών και των περιφερειών και πρέπει να εφαρµόζεται όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα στον πολίτη, ο ρόλος της Ένωσης συνίσταται στο να εγγράψει στο 
θεµατολόγιό της την ανάγκη για συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις, να επισηµαίνει τα εµπόδια 
στις αλλαγές και τους τρόπους αντιµετώπισής τους, να εξασφαλίζει την τήρηση των 
υφιστάµενων σε ευρωπαϊκό επίπεδο κανόνων, να ενθαρρύνει την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών και την αµοιβαία µάθηση και να υποστηρίζει την κοινωνική καινοτοµία και τις 
προσεγγίσεις σε ευρωπαϊκή κλίµακα. 

• Αιτιολόγηση της πρότασης 

Το πρόγραµµα της ΕΕ για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτοµία βασίζεται σε τρεις ήδη 
υπάρχοντες άξονες: 

– το πρόγραµµα Progress, που θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ· 

– το EURES· 

– τον ευρωπαϊκό µηχανισµό µικροχρηµατοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και 
την κοινωνική ένταξη, που θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ. 

Το πρόγραµµα PROGRESS 

Εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων της, η Ένωση, µέσω της πολιτικής της για την 
απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής της, επιδιώκει κυρίως να διασφαλίσει τη 
συλλογική δράση και τον αποτελεσµατικό συντονισµό πολιτικής µεταξύ των κρατών µελών 
Το πλαίσιο καθορίζεται από τη συνθήκη (ΣΕΕ), η οποία προβλέπει δύο κύριους τύπους 
δράσης, συγκεκριµένα τον συντονισµό (υιοθέτηση µέτρων που αποβλέπουν στην ενθάρρυνση 
της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών) και τη νοµοθεσία (έγκριση, µέσω οδηγιών, 
ελάχιστων απαιτήσεων). 

Από την προηγούµενη εµπειρία στην υποστήριξη της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών 
στον τοµέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων έχουν εντοπιστεί ορισµένοι 
παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των συντονισµένων απαντήσεων πολιτικής, µεταξύ 
των οποίων συγκαταλέγονται ο συνεκτικός καθορισµός των εννοιών των βασικών 
παραγόντων και της αλληλεξάρτησής τους (π.χ. εξήγηση της φτώχειας των εργαζοµένων), η 
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κοινή ορολογία και µέτρηση, που επιτρέπει την παρακολούθηση και τη συγκριτική 
αξιολόγηση, τα συγκρίσιµα δεδοµένα και η σύγκλιση ή η συνέργια µεταξύ των στόχων, των 
αξιών και των συµφερόντων των διαφόρων ενδιαφερόµενων µερών.  

Από την έναρξή του, το πρόγραµµα Progress συνέβαλε στην παροχή αποτελεσµατικών 
πολιτικών λύσεων. Το ενισχυµένο πλαίσιο πολιτικής στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» τονίζει ακόµη περισσότερο την ανάγκη για τη λήψη τεκµηριωµένων 
πολιτικών αποφάσεων, έτσι ώστε οι πολιτικές και η νοµοθεσία της Ένωσης να 
ανταποκρίνονται στις κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις. Το πρόγραµµα που θα διαδεχθεί το 
Progress θα βοηθήσει την Επιτροπή στην υλοποίηση των καθηκόντων της:  

– έρευνα και συλλογή στοιχείων σχετικά µε τις συναφείς εξελίξεις της πολιτικής· 

– παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώνουν τα 
κράτη µέλη στην επιδίωξη των κοινών προτεραιοτήτων και στόχων της Ένωσης · 

– διασφάλιση αποτελεσµατικής και οµοιόµορφης εφαρµογής της νοµοθεσίας της 
Ένωσης·  

– εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας της Ένωσης σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας 
βάσει των αρχών της έξυπνης νοµοθεσίας. 

EURES 

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων, µία από τις τέσσερις ελευθερίες που 
κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή της Ένωσης. Ωστόσο, η γεωγραφική κινητικότητα στην Ένωση είναι περιορισµένη 
εξαιτίας ορισµένων εµποδίων, που ποικίλλουν από νοµικά και διοικητικά κωλύµατα, δαπάνες 
στέγασης, προβλήµατα δυνατότητας µεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων και 
γλωσσικούς φραγµούς έως έλλειψη διαφάνειας ως προς τις κενές θέσεις εργασίας και εµπόδια 
στην υποστήριξη της αντιστοίχισης των επαγγελµατικών προσόντων των αιτούντων εργασία 
προς τις προσφερόµενες θέσεις εργασίας. Το EURES αποσκοπεί να ενισχύσει τη διαφάνεια 
της αγοράς εργασίας, καθιστώντας τις κενές θέσεις εργασίας διαθέσιµες µέσω της πύλης του 
EURES για την επαγγελµατική κινητικότητα και να παράσχει στήριξη για υπηρεσίες 
πληροφόρησης, παροχής συµβουλών και καθοδήγησης σε εθνικό και σε διασυνοριακό 
επίπεδο. 

Ταυτόχρονα, ο ρόλος των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (∆ΥΑ) έχει µεταβληθεί 
συνεπεία της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης και της ανάγκης για πιο ειδικά προσαρµοσµένες 
υπηρεσίες. Οι ∆ΥΑ θα πρέπει να καταστούν φορείς διά βίου µάθησης, παρέχοντας ένα ευρύ 
φάσµα υπηρεσιών [όπως αξιολόγηση ικανοτήτων, κατάρτιση, επαγγελµατικό 
προσανατολισµό, αντιστοίχιση θέσεων εργασίας και επαγγελµατικών προσόντων, παροχή 
συµβουλών στους πελάτες (εργαζοµένους και εργοδότες)] και µεριµνώντας για τις ανάγκες 
των ατόµων των πλέον αποµακρυσµένων από την αγορά εργασίας. Επιπλέον, το EURES θα 
πρέπει να προωθήσει νέες µεθόδους εργασίας από κοινού µε τις ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης. 

Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress 

Η αυτοαπασχόληση είναι µία από τις δυνατότητες για τους ανέργους να αποκτήσουν θέση 
απασχόλησης. Η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης µέσω της ίδρυσης και της εδραίωσης νέων 
επιχειρήσεων παίζει ουσιώδη ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
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2020»: σηµαντικό µερίδιο των νέων θέσεων εργασίας στην Ένωση δηµιουργείται από 
νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις και σχεδόν το 85% αυτών των θέσεων εργασίας δηµιουργείται 
σε πολύ µικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η Ένωση απέχει πολύ από την εκµετάλλευση του 
πλήρους δυναµικού της από την άποψη αυτή. Ένα από τα κύρια εµπόδια στη δηµιουργία 
επιχειρήσεων είναι η έλλειψη πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και ιδίως στη µικροπίστωση, η 
οποία έχει επιδεινωθεί λόγω της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης. Ο τοµέας της 
µικροχρηµατοδότησης στην Ευρώπη δεν έχει ακόµη φθάσει σε ώριµο στάδιο. Για την 
ανάπτυξη των µικροχρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων της Ευρώπης θα πρέπει να αναπτυχθούν 
και να διατηρηθούν κατάλληλα πρότυπα χρηµατοδότησης. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι 
πρέπει να ενισχυθεί η θεσµική ικανότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ιδιαίτερα των 
µη τραπεζικών µικροχρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων), ώστε να καλύπτουν το κόστος έναρξης 
λειτουργίας και τη χρηµατοδότηση για τη χορήγηση δανείων σε οµάδες-στόχους υψηλού 
κινδύνου. 

Το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτοµία έχει 
στόχο να αυξήσει τη συνοχή της δράσης της ΕΕ στον τοµέα της απασχόλησης και τον 
κοινωνικό τοµέα, συνδυάζοντας και εφαρµόζοντας το πρόγραµµα Progress, το EURES και 
τον ευρωπαϊκό µηχανισµό µικροχρηµατοδοτήσεων Progress. Επιπλέον, το πρόγραµµα 
παρέχει µια ευκαιρία για την απλούστευση της εφαρµογής του µέσω κοινών διατάξεων που 
καλύπτουν, µεταξύ άλλων, κοινούς γενικούς στόχους, κοινή τυπολογία ενεργειών και 
εξορθολογισµό της υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, το πρόγραµµα 
προβλέπει περιορισµένο σύνολο ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τους τρεις άξονες 
(Progress, EURES και µικροχρηµατοδοτήσεις - κοινωνική επιχειρηµατικότητα), έτσι ώστε να 
ληφθούν υπόψη οι νοµικές απαιτήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων επιτροπολογίας 
που ισχύουν µόνο για τον άξονα Progress, των απαιτήσεων γεωγραφικής κάλυψης και των 
ειδικών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης όσον αφορά τον άξονα 
µικροχρηµατοδοτήσεις - κοινωνική επιχειρηµατικότητα).  

• Στόχος της πρότασης 

Οι γενικοί στόχοι τους οποίους επιδιώκει το πρόγραµµα είναι οι εξής:  
 

α) Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της Ένωσης στον τοµέα της 
απασχόλησης, στον κοινωνικό τοµέα και στον τοµέα των συνθηκών εργασίας 
από τους βασικούς αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο, καθώς και από άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, έτσι ώστε να 
ασκείται συγκεκριµένη και συντονισµένη δράση τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο 
και σε επίπεδο κρατών µελών·  

β) Υποστήριξη της ανάπτυξης κατάλληλων, προσιτών και αποτελεσµατικών 
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και αγορών εργασίας και διευκόλυνση 
της πολιτικής µεταρρύθµισης, µε την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, 
της αµοιβαίας µάθησης και της κοινωνικής καινοτοµίας· 

γ) Εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας της Ένωσης σύµφωνα µε τις αρχές της 
«έξυπνης νοµοθεσίας» και διασφάλιση ότι η νοµοθεσία της Ένωσης σε θέµατα 
σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας εφαρµόζεται αποτελεσµατικά· 
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δ) Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζοµένων και αύξηση των 
ευκαιριών απασχόλησης µε την ανάπτυξη αγορών εργασίας εντός της Ένωσης, 
ανοιχτών για όλους και προσπελάσιµων από όλους· 

ε) Προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης µε την αύξηση της 
διαθεσιµότητας µικροχρηµατοδότησης και της προσβασιµότητας σ’ αυτήν για 
τις ευάλωτες οµάδες και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις και µε την αύξηση της 
πρόσβασης στη χρηµατοδότηση για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας. 

Τα τµήµατα του προγράµµατος Progress σχετικά µε την αρχή της «ισότητας των φύλων» και 
την αρχή της «απαγόρευσης των διακρίσεων» θα ενταχθούν σε νέες πράξεις στον τοµέα της 
δικαιοσύνης. Ωστόσο, κατά την επιδίωξη των στόχων του, το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτοµία προάγει την ενσωµάτωση των αρχών 
της «ισότητας των φύλων» και της «απαγόρευσης των διακρίσεων». 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

• ∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του τρέχοντος προγράµµατος Progress, η Επιτροπή 
διοργάνωσε διαβούλευση σε δύο στάδια: 

1. Συστάθηκε οµάδα εργασίας, στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι των βασικών 
ενδιαφερόµενων µερών του προγράµµατος, µε στόχο την παροχή στην Επιτροπή 
δέσµης συστάσεων σχετικά µε το σχεδιασµό, τους στόχους, την εφαρµογή και τη 
χρηµατοδότηση του µελλοντικού µέσου.  

2. Από τις 4 Απριλίου έως τις 27 Μαΐου 2011 διεξάχθηκε δηµόσια διαβούλευση µέσω 
του διαδικτύου για το µέσο που θα διαδεχτεί το πρόγραµµα Progress.  

Στη διάρκεια του 2011, κατά τις συνεδριάσεις της οµάδας εργασίας EURES και των 
επικεφαλής των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (∆ΥΑ) έλαβαν χώρα ειδικές συζητήσεις 
για το µέλλον του EURES. 

Όσον αφορά τη µικροχρηµατοδότηση, η Επιτροπή συγκέντρωσε τις απόψεις του Ευρωπαϊκού 
∆ικτύου Μικροχρηµατοδότησης (EMN) (το οποίο εκπροσωπεί τον τοµέα 
µικροχρηµατοδότησης της Ένωσης), των διαχειριστικών αρχών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (το οποίο εφαρµόζει το µηχανισµό 
µικροχρηµατοδοτήσεων Progress εξ ονόµατος της Επιτροπής) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων. Επιπλέον, ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσµατα δύο εργαστηρίων που 
διοργανώθηκαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, τα οποία κάλυψαν τόσο τη 
µικροχρηµατοδότηση όσο και την υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. 

• Εκτίµηση αντικτύπου 

∆ιεξάχθηκε σύνθετη εκτίµηση αντικτύπου των χρηµατοπιστωτικών µέσων που υπάγονται 
στην αρµοδιότητα της Γενικής ∆ιεύθυνσης «Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και 
Ένταξη», η οποία καλύπτει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
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Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση, το πρόγραµµα Progress, το EURES και το µηχανισµό 
µικροχρηµατοδοτήσεων Progress1. Η εκτίµηση αντικτύπου εξέτασε τρεις επιλογές: 

– επιλογή 1: καµία αλλαγή πολιτικής: σύµφωνα µε αυτή την επιλογή, το πρόγραµµα 
Progress, το EURES και ο µηχανισµός µικροχρηµατοδοτήσεων Progress θα 
εξακολουθήσουν να υφίστανται ως χωριστά µέσα που θα λειτουργούν παράλληλα µε 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο·  

– επιλογή 2: ένα νέο ολοκληρωµένο πρόγραµµα για την κοινωνική αλλαγή και την 
καινοτοµία: το νέο πρόγραµµα αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς αλλά 
συµπληρωµατικούς άξονες: Το Progress, το EURES, καθώς και τη 
µικροχρηµατοδότηση και την κοινωνική επιχειρηµατικότητα. 

– επιλογή 3: ένα ενιαίο µέσο για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις: 
ένα τέτοιο µέσο θα διαθέτει ένα σκέλος κοινής διαχείρισης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο) και ένα σκέλος άµεσης διαχείρισης.  

Η εκτίµηση αντικτύπου κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η επιλογή 2 είναι η προτιµώµενη 
επιλογή, καθόσον θα επιφέρει τα περισσότερα οφέλη από άποψη απόδοσης, κρίσιµης µάζας, 
συνοχής και αποτελεσµατικότητας, αποφεύγοντας συγχρόνως τους πολιτικούς και θεσµικούς 
κινδύνους. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Νοµική βάση 

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 46 στοιχείο δ), το άρθρο 149, το άρθρο 153 παράγραφος 2 
στοιχείο α) και το άρθρο 175 εδάφιο 3 της Συνθήκης. 

• Αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας 

∆εδοµένου ότι οι στόχοι του προτεινόµενου προγράµµατος για την κοινωνική αλλαγή και την 
καινοτοµία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, η Ένωση µπορεί 
να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για 
την επίτευξη των στόχων αυτών. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

Οι πιστώσεις για την εφαρµογή του προγράµµατος για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2014 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020 ανέρχονται σε 958,19 εκατ. ευρώ (σε σηµερινές τιµές). 

                                                 
1 Να προστεθεί αναφορά. 
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2011/0270 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη θέσπιση προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την 
καινοτοµία 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 46 
στοιχείο δ), το άρθρο 149, το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 175 εδάφιο 3, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,  

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών3,  

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένας προϋπολογισµός για τη στρατηγική 
"Ευρώπη 2020"»4, µε την οποία συνιστάται να εξορθολογιστούν και να απλουστευτούν τα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα της Ένωσης και να ενισχυθεί η επικέντρωσή τους στην προστιθέµενη 
αξία για την Ένωση, στον αντίκτυπο και στα αποτελέσµατα, ο παρών κανονισµός θεσπίζει το 
πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτοµία (εφεξής «το 
πρόγραµµα») το οποίο προβλέπει τη συνέχιση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων βάσει της 
απόφασης 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 — Progress5, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 492/2011, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζοµένων στο εσωτερικό της Ένωσης6 και της απόφασης της Επιτροπής 
2003/8/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002, για την εφαρµογή του κανονισµού 
(ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 όσον αφορά την αντιστάθµιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας7 και της 

                                                 
2 EE C […] της [...],σ. 
3 EE C […] της [...],σ. 
4 COM(2011)XXX. 
5 ΕΕ L 315 της 15.11.2006, σ. 1.  
6 ΕΕ L 141 της 27.05.2011, σ. 1.  
7 ΕΕ C 5 της 10.01.2003, σ. 16.  
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απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης 
Μαρτίου 2010, για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress 
για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη8 (εφεξής «ο µηχανισµός»). 

(2) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και για µια έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη, η οποία προβλέπει πέντε πρωταρχικούς στόχους (εκ των οποίων τρεις 
αφορούν την απασχόληση, την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού 
και την εκπαίδευση, αντίστοιχα) και επτά εµβληµατικές πρωτοβουλίες και συνιστά, ως εκ 
τούτου, ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για την επόµενη δεκαετία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
υποστήριξε την πλήρη κινητοποίηση των κατάλληλων µέσων και πολιτικών της ΕΕ για την 
επίτευξη των κοινών στόχων και κάλεσε τα κράτη µέλη να εντείνουν τη συντονισµένη δράση.  

(3) Σύµφωνα µε το άρθρο 148 παράγραφος 4 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το Συµβούλιο ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης 
στις 21 Οκτωβρίου 2010, οι οποίες, µαζί µε τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές για τις 
οικονοµικές πολιτικές των κρατών µελών και της Ένωσης που εγκρίθηκαν σύµφωνα µε το 
άρθρο 121 της συνθήκης, περιλαµβάνουν τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το πρόγραµµα θα πρέπει να συµβάλει στην εφαρµογή των 
ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και ιδίως των 
κατευθυντήριων γραµµών 7, 8 και 10, στηρίζοντας παράλληλα την εφαρµογή των 
εµβληµατικών πρωτοβουλιών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την 
καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού», στην «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας» και στη «Νεολαία σε κίνηση». 

(4) Οι εµβληµατικές πρωτοβουλίες «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισµού» και «Ένωση καινοτοµίας» ορίζουν την κοινωνική 
καινοτοµία ως ισχυρό εργαλείο για την αντιµετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη γήρανση του πληθυσµού, τη φτώχεια, την ανεργία, τα νέα πρότυπα 
εργασίας και τρόπου ζωής και τις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την κοινωνική 
δικαιοσύνη, την παιδεία και την περίθαλψη. Το πρόγραµµα θα πρέπει να στηρίξει τη δράση για 
την επιτάχυνση της κοινωνικής καινοτοµίας στους τοµείς πολιτικής που εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής της, του δηµοσίου, ιδιωτικού, και του τριτογενούς τοµέα, λαµβάνοντας δεόντως 
υπόψη το ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Ειδικότερα, θα πρέπει να βοηθήσει 
στον εντοπισµό, την αξιολόγηση και ανάπτυξη των καινοτόµων λύσεων και πρακτικών µέσω 
κοινωνικού πειραµατισµού για να βοηθήσει αποτελεσµατικότερα τα κράτη µέλη στη 
µεταρρύθµιση των αγορών εργασίας τους και των πολιτικών τους κοινωνικής προστασίας. 
Πρέπει επίσης να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη διακρατικών εταιρικών 
σχέσεων και τη δικτύωση µεταξύ παραγόντων του δηµόσιου, του ιδιωτικού και του τριτογενούς 
τοµέα και για την υποστήριξη της συµµετοχής τους στο σχεδιασµό και στην εφαρµογή νέων 
προσεγγίσεων για την αντιµετώπιση πιεστικών κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων. 

(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 

                                                 
8 ΕΕ L 87 της 7.4.2010, σ. 1. 
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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 
προτεραιότητες πολιτικής. 

(6) Η Ένωση πρέπει να εξοπλισθεί µε αξιόπιστη αναλυτική βάση για τη στήριξη της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων στον τοµέα της απασχόλησης και τον κοινωνικό τοµέα. Μια τέτοια βάση 
τεκµηρίωσης προσθέτει αξία στις εθνικές ενέργειες, προσδίδοντας διάσταση Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εξασφαλίζοντας τη σύγκριση για τη συγκέντρωση δεδοµένων και την ανάπτυξη 
στατιστικών εργαλείων και µεθόδων, καθώς και κοινών δεικτών, µε σκοπό να παρέχεται 
πλήρης εικόνα της κατάστασης στους τοµείς της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και 
των συνθηκών εργασίας σε όλη την Ένωση και να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας 
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των προγραµµάτων και των 
πολιτικών. 

(7) Η Ένωση ευρίσκεται σε προνοµιακή θέση για να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκή πλατφόρµα για 
ανταλλαγές πολιτικής και αµοιβαία µάθηση µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα της 
απασχόλησης και στον κοινωνικό τοµέα. Η γνώση των πολιτικών που έχουν εφαρµοστεί σε 
άλλες χώρες και των αποτελεσµάτων τους διευρύνει το φάσµα των επιλογών που έχουν στη 
διάθεσή τους οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, δηµιουργεί νέες πολιτικές εξελίξεις και 
ενθαρρύνει τις εθνικές µεταρρυθµίσεις.  

(8) Η εξασφάλιση της ύπαρξης ελάχιστων προτύπων και της διαρκούς βελτίωσης των συνθηκών 
εργασίας στην Ένωση αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Η 
ΕΕ έχει σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσει στην εξασφάλιση της προσαρµογής του νοµοθετικού 
πλαισίου, σύµφωνα µε τις αρχές της έξυπνης νοµοθεσίας, στα εξελισσόµενα πρότυπα εργασίας 
και τους νέους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και στα µέτρα χρηµατοδότησης για να 
βελτιωθεί η συµµόρφωση µε τους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των δικαιωµάτων 
των εργαζοµένων.  

(9) Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε διάφορα επίπεδα 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, µε τη 
συµµετοχή τους στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και τη συµβολή τους στην κοινωνική 
καινοτοµία. 

(10) Η Ένωση έχει αναλάβει να ενισχύει την κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης µε την 
προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και των κανόνων εργασίας σε διεθνές επίπεδο, είτε άµεσα 
έναντι τρίτων χωρών είτε έµµεσα µέσω της συνεργασίας µε διεθνείς οργανώσεις. Για το σκοπό 
αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλες σχέσεις µε τις τρίτες χώρες που δεν συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα, έτσι ώστε να βοηθηθεί η επίτευξη των στόχων του, λαµβανοµένων υπόψη των 
συναφών συµφωνιών µεταξύ των εν λόγω χωρών και της Ένωσης. Αυτό µπορεί να συνεπάγεται 
τη συµµετοχή εκπροσώπων των εν λόγω τρίτων χωρών σε δραστηριότητες αµοιβαίου 
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ενδιαφέροντος (όπως συνέδρια, εργαστήρια και σεµινάρια) που πραγµατοποιούνται σε χώρες 
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθεί συνεργασία µε τις 
σχετικές διεθνείς οργανώσεις, και ιδίως τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ), το Συµβούλιο 
της Ευρώπης και τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), µε σκοπό 
την υλοποίηση του προγράµµατος, έτσι ώστε να λαµβάνεται υπόψη ο ρόλος των οργανώσεων 
αυτών. 

(11) Σύµφωνα µε τα άρθρα 45 και 46 της Συνθήκης, ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 θεσπίζει 
διατάξεις για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, µε την εξασφάλιση 
στενής συνεργασίας των κρατών µελών µεταξύ τους και µε την Επιτροπή. Το EURES θα 
πρέπει να προωθήσει την καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας µε τη διευκόλυνση της 
διακρατικής γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζοµένων, την εξασφάλιση µεγαλύτερης 
διαφάνειας στην αγορά εργασίας, την εξασφάλιση της αντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων στους τοµείς των υπηρεσιών πρόσληψης, 
παροχής συµβουλών και επαγγελµατικού προσανατολισµού, σε εθνικό και σε διασυνοριακό 
επίπεδο, συµβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

(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.  

(13) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», και ιδίως η κατευθυντήρια γραµµή 7, ορίζει την 
αυτοαπασχόληση και την επιχειρηµατικότητα ως ζωτικής σηµασίας για την επίτευξη έξυπνης, 
βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης9.  

(14) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις αποτελεί ένα από τα κύρια εµπόδια για τη δηµιουργία 
επιχειρήσεων, ιδίως µεταξύ των πλέον αποκοµµένων από την αγορά εργασίας προσώπων. Οι 
προσπάθειες της Ένωσης και των κρατών µελών στον τοµέα αυτόν πρέπει να ενταθούν για να 
αυξηθεί η παροχή µικροχρηµατοδότησης και να καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που τη 
χρειάζονται περισσότερο, όπως οι άνεργοι και τα ευάλωτα άτοµα που επιθυµούν να ξεκινήσουν 
ή να αναπτύξουν µια πολύ µικρή επιχείρηση, έστω και µε την ιδιότητα του 
αυτοαπασχολούµενου, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε πίστωση. Ως πρώτο βήµα, το 2010, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο επινόησαν το µηχανισµό.  

(15) Για να καταστεί η µικροχρηµατοδότηση περισσότερο διαθέσιµη στη νέα αγορά 
µικροχρηµατοδότησης της Ένωσης απαιτείται να ενισχυθεί η χρηµατοπιστωτική ικανότητα των 
φορέων παροχής µικροχρηµατοδότησης και, ιδίως, εκείνων εκτός του τραπεζικού τοµέα, 
σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση 
της µικροπίστωσης»10. 

(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 

                                                 
9 Απόφαση 2010/707/ΕΕ Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις 

πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών, ΕΕ L 308 της 24.11.2010, σ. 46. 
10 COM(2007) 708 τελικό, της 13ης Νοεµβρίου 2007. 
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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 Επιτροπή11.  

(17) Για να αξιοποιηθεί η πείρα των διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, και ιδίως του οµίλου 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, οι δράσεις που αφορούν τη µικροχρηµατοδότηση και 
την κοινωνική επιχειρηµατικότητα θα πρέπει να εφαρµοστούν έµµεσα από την Επιτροπή µε την 
ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισµού σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
σύµφωνα µε το δηµοσιονοµικό κανονισµό. Η χρήση πόρων της Ένωσης προϋποθέτει µόχλευση 
από διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και άλλους επενδυτές, καθώς και ενιαίες προσεγγίσεις 
και, ως εκ τούτου, βελτιώνει την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τις πολύ µικρές 
επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των αυτοαπασχολούµενων και των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονοµίας. Η συνεισφορά της ΕΕ ως εκ τούτου βοηθά στην ανάπτυξη του 
αναδυόµενου τοµέα των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας και της αγοράς 
µικροχρηµατοδότησης στην Ένωση και ενθαρρύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητες.  

(18) Σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 10 της Συνθήκης, το πρόγραµµα θα πρέπει να στηρίζει την 
ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων σε 
όλες τις δραστηριότητές του. Πρέπει να διεξάγεται τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση, 
για την εκτίµηση του τρόπου µε τον οποίο τα θέµατα της ισότητας µεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της καταπολέµησης των διακρίσεων επιλύονται κατά τις δραστηριότητες του 
προγράµµατος.  

(19) Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Συνθήκης, το πρόγραµµα θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι 
απαιτήσεις που συνδέονται µε την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού 
λαµβάνονται υπόψη κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης. 

(20) Για να εξασφαλιστεί πιο αποτελεσµατική επικοινωνία µε το ευρύ κοινό και ισχυρότερες 
συνέργιες µεταξύ των δράσεων επικοινωνίας που αναλαµβάνονται µε πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισµού πρέπει επίσης να καλύπτουν δραστηριότητες επικοινωνίας 
σχετικές µε τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτές συνδέονται 
µε τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισµού. 

(21) Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισµού δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη µέλη και µπορούν, συνεπώς, λόγω της κλίµακας και των συνεπειών τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση µπορεί να εγκρίνει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών 
κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

(22) Ο παρών κανονισµός ορίζει, για το σύνολο της διάρκειας του προγράµµατος, ένα συνολικό 
ποσό χρηµατοδότησης που αποτελεί προνοµιακή αναφορά για την αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή, κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού, κατά την 

                                                 
11 COM(2011) XXX  
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έννοια του σηµείου 17 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας, της {…}, µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δηµοσιονοµικά 
θέµατα και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση. 

(23) Τα οικονοµικά συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προστατεύονται µέσω 
αναλογικών µέτρων καθόλη τη διάρκεια του κύκλου των δαπανών, συµπεριλαµβανοµένης της 
πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης των παρατυπιών, της ανάκτησης των 
απολεσθέντων, των εσφαλµένως καταβληθέντων ή των µη ορθώς χρησιµοποιηθέντων 
χρηµάτων και, εφόσον χρειάζεται, µε την επιβολή κυρώσεων. 

(24) Οι εκτελεστικές αρµοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή µε σκοπό την εξασφάλιση ότι 
υπάρχουν οµοιόµορφοι όροι για τη δράση στο πλαίσιο των αξόνων EURES και 
µικροχρηµατοδότησης και κοινωνικής επιχειρηµατικότητας του προγράµµατος. 

(25) Οι εκτελεστικές αρµοδιότητες οι σχετικές µε τις δράσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του 
άξονα Progress του προγράµµατος θα πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 
2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα 
κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή12,  

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

                                                 
12 ΕΕ L 55 της 28.02.2011, σ. 13. 
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Τίτλος I 
Κοινές διατάξεις 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο  

1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική 
αλλαγή και την καινοτοµία (εφεξής «το πρόγραµµα») στόχος του οποίου είναι να συµβάλει 
στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των πρωταρχικών στόχων της και των 
ολοκληρωµένων κατευθυντηρίων γραµµών της, µε την παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης για 
την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προαγωγή ενός υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέµηση 
του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας. 

2. Το πρόγραµµα θα διαρκέσει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020.  

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού: 

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται µια επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός στόχος είναι 
µάλλον η επίτευξη κοινωνικού αντικτύπου, παρά η δηµιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες 
και τα ενδιαφερόµενα µέρη. ∆ραστηριοποιείται στην αγορά µέσω της παραγωγής αγαθών και 
υπηρεσιών µε επιχειρηµατικό και καινοτόµο τρόπο και χρησιµοποιεί τα πλεονάσµατα κυρίως 
για την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Η διαχείρισή της ασκείται µε υπεύθυνο και διαφανή 
τρόπο, ιδίως µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων, των πελατών και των ενδιαφεροµένων 
µερών που επηρεάζονται από την επιχειρηµατική της δραστηριότητα.  

β) Ως «µικροπίστωση» νοείται δάνειο ύψους µέχρι 25 000 ευρώ. 

γ) Ως «πολύ µικρή επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερα από 10 άτοµα, 
συµπεριλαµβανοµένων των αυτοαπασχολουµένων, και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
ή /και το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα 
µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των 
πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων13. 

δ) Η «µικροχρηµατοδότηση» περιλαµβάνει εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, µικροπιστώσεις, ίδια 
κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια των οποίων η παροχή επεκτείνεται σε άτοµα και σε πολύ 
µικρές επιχειρήσεις. 

                                                 
13 ΕΕ L 124 της 20.05.2003, σ. 36. 
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Άρθρο 3 
∆ιάρθρωση του προγράµµατος 

1. Το πρόγραµµα αποτελείται από τους ακόλουθους τρεις συµπληρωµατικούς άξονες: 

α) Τον άξονα Progress, ο οποίος στηρίζει την ανάπτυξη, την εφαρµογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής 
πολιτικής και της νοµοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης και προάγει την 
τεκµηριωµένη χάραξη πολιτικής και την καινοτοµία, σε συνεργασία µε τους 
κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλα 
ενδιαφερόµενα µέρη·  

β) Τον άξονα EURES ο οποίος στηρίζει τις δραστηριότητες που αναλαµβάνονται στο 
πλαίσιο του δικτύου EURES, δηλαδή, τις ειδικευµένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν 
ορισθεί από τα κράτη µέλη του ΕΟΧ και την Ελβετική Συνοµοσπονδία, από κοινού µε 
άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, για την ανάπτυξη της ανταλλαγής και της διάδοσης 
πληροφοριών, καθώς και άλλων µορφών συνεργασίας για την προώθηση της 
γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζοµένων· 

γ) Τον άξονα της µικροχρηµατοδότησης και της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, ο οποίος 
διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρηµατιών στη χρηµατοδότηση, ιδίως εκείνων που 
είναι οι πλέον αποµακρυσµένοι από την αγορά εργασίας, και των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονοµίας. 

2. Οι κοινές διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 1 έως 14 εφαρµόζονται και στους τρεις 
άξονες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 1, σε καθένα από τα οποία 
εφαρµόζονται επίσης ειδικές διατάξεις. 

Άρθρο 4 
Γενικοί στόχοι του προγράµµατος 

1. Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος είναι οι εξής: 

α) Η ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της Ένωσης στον τοµέα της απασχόλησης, 
στον κοινωνικό τοµέα και στον τοµέα των συνθηκών εργασίας από τους βασικούς 
αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο, καθώς 
και από άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, έτσι ώστε να ασκείται συγκεκριµένη και 
συντονισµένη δράση τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών µελών·  

β) Η υποστήριξη της ανάπτυξης κατάλληλων, προσιτών και αποτελεσµατικών συστηµάτων 
κοινωνικής προστασίας και αγορών εργασίας και η διευκόλυνση της πολιτικής 
µεταρρύθµισης, µε την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, της αµοιβαίας µάθησης 
και της κοινωνικής καινοτοµίας· 

γ) Ο εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας της Ένωσης σύµφωνα µε τις αρχές της «έξυπνης 
νοµοθεσίας» και η διασφάλιση ότι η νοµοθεσία της Ένωσης σε θέµατα σχετικά µε τις 
συνθήκες εργασίας εφαρµόζεται αποτελεσµατικά· 
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δ) Η προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζοµένων και η αύξηση των 
ευκαιριών απασχόλησης µε την ανάπτυξη αγορών εργασίας της Ένωσης, ανοικτών για 
όλους και προσιτών από όλους· 

ε) Η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης µε την αύξηση της 
διαθεσιµότητας µικροχρηµατοδότησης και της προσβασιµότητας σ’ αυτήν για τις 
ευάλωτες οµάδες και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις και µε την επένδυση σε επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονοµίας. 

2. Με την επίτευξη των στόχων αυτών, το πρόγραµµα επιδιώκει:  

α) Να προωθήσει την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και να συµβάλει στην 
καταπολέµηση των διακρίσεων βάσει του φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού 
προσανατολισµού· 

β) Να εξασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις που συνδέονται µε την προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και την 
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού λαµβάνονται υπόψη κατά τον καθορισµό 
και την εφαρµογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης.  

Άρθρο 5 
Προϋπολογισµός 

1. Οι πιστώσεις για την εφαρµογή του προγράµµατος για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 
έως 31ης ∆εκεµβρίου 2020 ανέρχονται σε 958,19 εκατ. ευρώ14. 

2. Τα ακόλουθα ενδεικτικά ποσοστά πρέπει να κατανεµηθούν στους άξονες που προβλέπονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1:  

α) ένα ποσοστό 60% στον άξονα Progress, του οποίου τουλάχιστον 17% πρέπει να 
διατίθεται για την προαγωγή του κοινωνικού πειραµατισµού ως µεθόδου για τη δοκιµή 
και την αξιολόγηση καινοτόµων λύσεων µε σκοπό την εφαρµογή τους σε ευρύτερη 
κλίµακα·  

β) ένα ποσοστό 15% στον άξονα EURES·  

γ) ένα ποσοστό 20% στον άξονα µικροχρηµατοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας. 

Το υπόλοιπο 5% κατανέµεται µεταξύ των τµηµάτων σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τις 
προτεραιότητες πολιτικής. 

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 

                                                 
14 Σε σηµερινές τιµές. 



 

EL 17   EL 

πληροφόρησης και της επικοινωνίας προς το αµοιβαίο συµφέρον της Επιτροπής και των 
δικαιούχων. 

4. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων που 
καθορίζονται στο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο.  

Άρθρο 6 
Τύποι δράσεων 

Οι ακόλουθοι τύποι δράσεων µπορούν να χρηµατοδοτηθούν βάσει του προγράµµατος: 

1. ∆ραστηριότητες ανάλυσης:  

α) Συλλογή δεδοµένων και στατιστικών, καθώς και ανάπτυξη κοινών µεθοδολογιών, 
ταξινοµήσεων, δεικτών και σηµείων αναφοράς· 

β) Έρευνες, µελέτες, αναλύσεις και εκθέσεις, ιδίως µε την χρηµατοδότηση δικτύων 
εµπειρογνωµόνων· 

γ) Εκτιµήσεις και αξιολογήσεις αντικτύπου· 

δ) Παρακολούθηση και αξιολόγηση της µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρµογής 
της νοµοθεσίας της Ένωσης· 

ε) Προετοιµασία και εφαρµογή κοινωνικού πειραµατισµού ως µέθοδος για τη δοκιµή και 
την αξιολόγηση καινοτόµων λύσεων µε σκοπό την εφαρµογή τους σε ευρύτερη 
κλίµακα·  

στ) ∆ιάδοση των αποτελεσµάτων αυτών των δραστηριοτήτων ανάλυσης. 

2. ∆ραστηριότητες αµοιβαίας µάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης: 

α) Ανταλλαγές και διάδοση ορθών πρακτικών, καινοτόµων προσεγγίσεων και εµπειριών, 
αξιολογήσεις από οµότιµους ειδικούς, συγκριτική αξιολόγηση και αµοιβαία µάθηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· 

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

γ) Κατάρτιση νοµικών και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, καθώς και συµβούλων EURES· 

δ) Σύνταξη και δηµοσίευση οδηγών, εκθέσεων και µορφωτικού υλικού· 

ε) ∆ραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας· 

στ) Ανάπτυξη και συντήρηση των πληροφοριακών συστηµάτων µε σκοπό την ανταλλαγή 
και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την πολιτική και τη νοµοθεσία της Ένωσης, 
καθώς και πληροφοριών σχετικά µε την αγορά εργασίας. 

3. Υποστήριξη των κύριων παραγόντων όσον αφορά: 
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α) Το κόστος λειτουργίας των βασικών δικτύων σε επίπεδο Ένωσης, οι δραστηριότητες 
των οποίων αφορούν τους στόχους του άξονα Progress και συµβάλλουν στην επίτευξή 
τους· 

β) Ενίσχυση ικανοτήτων των εθνικών διοικήσεων και των εξειδικευµένων υπηρεσιών, που 
είναι αρµόδιες για την προαγωγή της γεωγραφικής κινητικότητας και που ορίζονται από 
τα κράτη µέλη, καθώς και των παρόχων µικροπιστώσεων· 

γ) Σύσταση οµάδων εργασίας από υπαλλήλους των εθνικών διοικήσεων για την 
παρακολούθηση της εφαρµογής της νοµοθεσίας της ΕΕ· 

δ) δικτύωση και συνεργασία µεταξύ ειδικών φορέων, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, καθώς και υπηρεσιών απασχόλησης σε επίπεδο Ένωσης· 

ε) Χρηµατοδότηση παρατηρητηρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

στ) Ανταλλαγή προσωπικού µεταξύ των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών. 

4. ∆ράσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των ατόµων στην Ένωση, ιδίως ανάπτυξη µιας 
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. 

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. 

Άρθρο 7 
Κοινή δράση 

Οι δράσεις που είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του προγράµµατος µπορούν να υλοποιηθούν από κοινού 
µε άλλες πράξεις της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές ανταποκρίνονται στους 
στόχους τόσο του παρόντος προγράµµατος όσο και των λοιπών σχετικών µέσων.  

Άρθρο 8 
Συνοχή και συµπληρωµατικότητα 

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες που 
διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράµµατος είναι συνεπείς και συµπληρωµατικές προς τη 
λοιπή δράση της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και 
σε τοµείς όπως ο κοινωνικός διάλογος, η δικαιοσύνη και τα θεµελιώδη δικαιώµατα, η 
εκπαίδευση, η επαγγελµατική κατάρτιση και η πολιτική για τη νεολαία, η έρευνα και η 
καινοτοµία, η επιχειρηµατικότητα, η υγεία, η διεύρυνση και οι εξωτερικές σχέσεις και η 
γενική οικονοµική πολιτική. 
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2. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το πρόγραµµα πρέπει να συµµορφώνονται µε τη 
νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εθνικές νοµοθεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, 

Άρθρο 9 
Συνεργασία µε επιτροπές 

Η Επιτροπή αναπτύσσει τις σχέσεις που απαιτούνται µε επιτροπές που ασχολούνται µε τις πολιτικές, 
τα µέσα και τις δράσεις που αφορούν το πρόγραµµα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ενηµερώνεται 
τακτικά και επαρκώς σχετικά µε την πρόοδο της εφαρµογής του προγράµµατος.  

Άρθρο 10 
∆ιάδοση των αποτελεσµάτων  

1. Τα αποτελέσµατα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος πρέπει να 
κοινοποιούνται και να διαδίδονται δεόντως, έτσι ώστε να µεγιστοποιείται ο αντίκτυπος, η 
βιωσιµότητα και η προστιθέµενη αξία τους για την ΕΕ. 

2. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλύπτουν δραστηριότητες επικοινωνίας 
σχετικές µε τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτές συνδέονται 
µε τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 11 
Χρηµατοοικονοµικές διατάξεις  

1. Η Επιτροπή διαχειρίζεται το πρόγραµµα σύµφωνα µε τον κανονισµό XXXX/2012 [νέος 
δηµοσιονοµικός κανονισµός] σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που ισχύουν για τον 
ετήσιο προϋπολογισµό της Ένωσης (εφεξής «ο δηµοσιονοµικός κανονισµός»)15. 

2. 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. 

Άρθρο 12 
Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 

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, 

                                                 
15 ΕΕ L XXX της XX.XX.2012, σ. XX. 
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σύµφωνα µε το άρθρο 325 της συνθήκης, τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του 
Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων16 και το δηµοσιονοµικό κανονισµό.  

2. Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία του 
λογιστικού ελέγχου, βάσει δικαιολογητικών και επιτόπιων ελέγχων, η οποία ασκείται σε 
όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, αντισυµβαλλοµένους και υπεργολάβους, καθώς και 
τρίτους που έλαβαν χρηµατοδότηση από την Ένωση. Η OLAF εξουσιοδοτείται να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονοµικούς παράγοντες που έχουν σχέση, 
άµεσα ή έµµεσα, µε τη χρηµατοδότηση αυτή, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στον 
κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά 
µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες17 µε στόχο τη διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνοµης 
ενέργειας σε σχέση µε µια συµφωνία ή απόφαση επιχορήγησης ή µια σύµβαση που αφορά 
χρηµατοδότηση εκ µέρους της Ένωσης. 

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.  

Άρθρο 13 
Παρακολούθηση  

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. 

Άρθρο 14 
Αξιολόγηση 

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.  

2. Το αργότερο δύο έτη µετά τη λήξη του προγράµµατος, η Επιτροπή θα πραγµατοποιήσει εκ 
των υστέρων αξιολόγηση για τη µέτρηση του αντικτύπου του και της προστιθέµενης αξίας 
του για την ΕΕ και θα διαβιβάσει έκθεση σχετικά µε την εν λόγω αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό 

                                                 
16 ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1. 
17 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2. 
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Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών. 
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Τίτλος II 
Ειδικές διατάξεις 

Πρώτο κεφάλαιο 
Άξονας Progress 

Άρθρο 15 
Ειδικοί στόχοι 

Εκτός των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, οι ειδικοί στόχοι του άξονα Progress είναι οι 
εξής: 

α) Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών γνώσεων για να 
εξασφαλιστεί ότι η πολιτική της Ένωσης για την απασχόληση και η κοινωνική πολιτική 
της, καθώς και η νοµοθεσία της σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας βασίζονται σε 
αξιόπιστα στοιχεία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις συνθήκες 
στα επιµέρους κράτη µέλη και στις άλλες συµµετέχουσες χώρες· 

β) ∆ιευκόλυνση της αποτελεσµατικής ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς αποκλεισµούς, της 
αµοιβαίας µάθησης και του διαλόγου σχετικά µε την πολιτική της Ένωσης για την 
απασχόληση και την κοινωνική πολιτική της, καθώς και τη νοµοθεσία σχετικά µε τις 
συνθήκες εργασίας, σε ενωσιακό εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να βοηθούνται τα 
κράτη µέλη και οι άλλες συµµετέχουσες χώρες στην ανάπτυξη των πολιτικών τους και 
στην εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ένωσης· 

γ) Παροχή οικονοµικής στήριξης στους φορείς χάραξης πολιτικής για να δοκιµάσουν 
µεταρρυθµίσεις στην κοινωνική πολιτική και στην πολιτική της αγοράς εργασίας, να 
ενισχύσουν την ικανότητα των κύριων παραγόντων για εκπόνηση και εφαρµογή 
κοινωνικών πειραµατισµών και να καταστήσουν προσιτές τις σχετικές γνώσεις και την 
εµπειρία· 

δ) Παροχή, στις οργανώσεις της Ένωσης και τις εθνικές οργανώσεις, χρηµατοδοτικής 
υποστήριξης για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν, να προάγουν και 
να στηρίζουν την εφαρµογή της πολιτικής της Ένωσης για την απασχόληση και της 
κοινωνικής πολιτικής της, καθώς και της νοµοθεσίας της σχετικά µε τις συνθήκες 
εργασίας. 

Άρθρο 16 
Συµµετοχή 

1. Στον άξονα Progress µπορούν να συµµετέχουν οι ακόλουθες χώρες: 

α) Τα κράτη µέλη· 
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β) Οι χώρες µέλη της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ, σύµφωνα µε τη συµφωνία ΕΟΧ· 

γ) Οι υποψήφιες χώρες και οι δυνάµει υποψήφιες χώρες, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και 
τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί στις συµφωνίες-πλαίσια 
που έχουν συναφθεί µε τις χώρες αυτές για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα της 
Ένωσης.  

2. Πρόσβαση στο πρόγραµµα έχουν όλοι οι δηµόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και 
οργανισµοί και ιδίως οι εξής: 

α) Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές· 

β) Υπηρεσίες απασχόλησης· 

γ) Εξειδικευµένοι οργανισµοί που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης· 

δ) Κοινωνικοί εταίροι· 

ε) Μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδίως εκείνες που είναι οργανωµένες σε επίπεδο Ένωσης· 

στ) Ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και ερευνητικά ιδρύµατα· 

ζ) Εµπειρογνώµονες αξιολόγησης και εκτίµησης αντικτύπου· 

η) Εθνικές στατιστικές υπηρεσίες· 

θ) Μέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

3. Η Επιτροπή µπορεί να συνεργάζεται µε διεθνείς οργανώσεις και ιδιαίτερα µε το Συµβούλιο 
της Ευρώπης, τον ΟΟΣΑ, τη ∆ΟΕ και την Παγκόσµια Τράπεζα.  

4. Η Επιτροπή µπορεί να συνεργάζεται µε τρίτες χώρες που δεν συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 
Εκπρόσωποι τρίτων χωρών µπορούν να συµµετέχουν σε δραστηριότητες αµοιβαίου 
ενδιαφέροντος (όπως συνέδρια, εργαστήρια και σεµινάρια) που πραγµατοποιούνται σε χώρες 
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, και το κόστος συµµετοχής τους µπορεί να καλύπτεται από 
το πρόγραµµα. 

Άρθρο 17 
Εκτελεστικές αρµοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή  

1. Με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 εκδίδονται µέτρα 
αναγκαία για την εφαρµογή του άξονα Progress σχετικά µε: 

α) τα πολυετή προγράµµατα εργασίας που καθορίζουν µεσοπρόθεσµες προτεραιότητες 
πολιτικής και χρηµατοδότησης· 

β) τα ετήσια προγράµµατα εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων για την 
επιλογή των δικαιούχων βάσει προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. 
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2. Όλα τα άλλα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του άξονα Progress εκδίδονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.  

Άρθρο 18 
Επιτροπή 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την 
έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 4 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.  

3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.  

Άρθρο 19 
Μεταβατικά µέτρα 

Οι δράσεις που αρχίζουν να εφαρµόζονται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 µε βάση την απόφαση 
1672/2006/ΕΚ (τµήµατα 1, 2 και 3 που αναφέρονται στο άρθρο 3) εξακολουθούν να διέπονται από την 
εν λόγω απόφαση. Όσον αφορά τις ανωτέρω δράσεις, η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 13 της εν 
λόγω απόφασης αντικαθίσταται από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος 
κανονισµού.  
 

Κεφάλαιο II 
Άξονας EURES 

Άρθρο 20 
Ειδικοί στόχοι 

Επιπλέον των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, οι ειδικοί στόχοι του άξονα EURES 
συνίστανται στα εξής: 

α) Εξασφάλιση ότι υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις 
εργασίας και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία προς διευκόλυνση των ενδεχόµενων 
αιτούντων εργασία και εργοδοτών· αυτό επιτυγχάνεται µε την ανταλλαγή και τη 
διάδοση των σχετικών πληροφοριών σε διακρατικό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό 
επίπεδο και µε τη χρήση τυποποιηµένων εντύπων κατάλληλων για όλες τις σχετικές 
χρήσεις·  

β) Ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη και την τοποθέτηση εργαζοµένων σε θέσεις 
εργασίας µε την εφαρµογή συµψηφισµού προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· η αρχή αυτή θα καλύπτει όλες τις φάσεις της τοποθέτησης, από την 
προετοιµασία πριν από την πρόσληψη µέχρι τη βοήθεια µετά την τοποθέτηση, µε σκοπό 
την επιτυχή ένταξη του αιτούντος στην αγορά εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές 
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περιλαµβάνουν στοχοθετηµένα προγράµµατα κινητικότητας για την πλήρωση των 
κενών θέσεων εργασίας όπου εντοπίζονται ελλείψεις στην αγορά εργασίας και/ή ανάγκη 
παροχής βοήθειας σε ιδιαίτερες οµάδες εργαζοµένων, όπως οι νέοι. 

Άρθρο 21 
Συµµετοχή 

1. Στον άξονα EURES µπορούν να συµµετέχουν οι ακόλουθες χώρες: 

α) τα κράτη µέλη· 

β) οι χώρες µέλη της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ, σύµφωνα µε τη συµφωνία ΕΟΧ και τη 
συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και 
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων18.  

2. Στον άξονα EURES µπορούν να συµµετέχουν όλοι οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, 
παράγοντες και οργανισµοί που έχουν οριστεί από κράτος µέλος ή από την Επιτροπή, οι 
οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή στο δίκτυο EURES, όπως προβλέπεται 
στην απόφαση 2003/8/ΕΚ19. Οι εν λόγω φορείς και οργανώσεις πρέπει να περιλαµβάνουν 
ιδίως: 

α) Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές· 

β) Υπηρεσίες απασχόλησης· 

γ) Οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόµενων µερών. 

Κεφάλαιο III 
Άξονας µικροχρηµατοδότησης και κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 

Άρθρο 22 
Ειδικοί στόχοι 

Επιπλέον των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, οι ειδικοί στόχοι του άξονα µικροχρηµατοδότησης 
και κοινωνικής επιχειρηµατικότητας είναι οι εξής: 

1. Αύξηση της πρόσβασης στη µικροχρηµατοδότηση και της διαθεσιµότητας αυτής για: 

α) άτοµα που έχασαν ή κινδυνεύουν να χάσουν την απασχόλησή τους, ή που 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς 
και άτοµα που αντιµετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού και ευάλωτα άτοµα 
που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβαση στη συµβατική 

                                                 
18 ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 6.  
19 ΕΕ L 005 της 10.1.2009, σ. 16. 
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πιστωτική αγορά και θέλουν να συστήσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους πολύ µικρή 
επιχείρηση· 

β) πολύ µικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που απασχολούν άτοµα που αναφέρονται 
στο στοιχείο α)· 

2. Οικοδόµηση της ικανότητας των παρόχων µικροπιστώσεων να λειτουργούν ως πιστωτικά 
ιδρύµατα· 

3. Στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας, κυρίως µε τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση. 

Άρθρο 23 
Συµµετοχή 

1. Η συµµετοχή στον άξονα µικροχρηµατοδότησης και κοινωνικής επιχειρηµατικότητας είναι 
ανοικτή για δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εδρεύουν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο στις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 και που παρέχουν στις εν 
λόγω χώρες:  

α) µικροχρηµατοδότηση για φυσικά πρόσωπα και πολύ µικρές επιχειρήσεις·  

β) χρηµατοδότηση για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας. 

2. Για να προσεγγίσουν τους τελικούς δικαιούχους και να δηµιουργήσουν ανταγωνιστικές και 
βιώσιµες πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί που ασκούν τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) συνεργάζονται στενά µε τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συµφέροντα των τελικών δικαιούχων µικροπίστωσης και µε 
τους οργανισµούς, ιδίως εκείνους που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
(ΕΚΤ), οι οποίοι παρέχουν προγράµµατα καθοδήγησης και κατάρτισης στους εν λόγω 
τελικούς δικαιούχους. 

3. Οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) τηρούν υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τη 
διαχείριση και την προστασία των πελατών σύµφωνα µε τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
∆εοντολογίας για την Παροχή Μικροπίστωσης και επιδιώκουν να αποφεύγεται η υπερχρέωση 
φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.  

Άρθρο 24 
Χρηµατοδοτική συνεισφορά  

Εκτός από την περίπτωση των κοινών δράσεων, οι χρηµατοδοτικές πιστώσεις που διατίθενται για τον 
άξονα «Μικροχρηµατοδότηση και κοινωνική επιχειρηµατικότητα» καλύπτουν το πλήρες κόστος των 
δράσεων που υλοποιούνται µέσω των χρηµατοδοτικών µέσων, συµπεριλαµβανοµένων των 
υποχρεώσεων πληρωµής προς τους ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, όπως οι ζηµίες 
από εγγυήσεις, τα τέλη των διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων για τη διαχείριση της συνεισφοράς 
της Ένωσης και κάθε άλλη επιλέξιµη δαπάνη. 
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Άρθρο 25 
∆ιαχείριση 

1. Για την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, η Επιτροπή 
µπορεί να συνάπτει συµφωνίες µε τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 
στοιχείο β) σηµεία iii) και iv) του κανονισµού XXX/2012 [νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός 
2012] σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που ισχύουν για τον ετήσιο προϋπολογισµό 
της Ένωσης. Οι συµφωνίες αυτές θεσπίζουν λεπτοµερείς διατάξεις για την εφαρµογή των 
καθηκόντων που ανατίθενται στα εν λόγω χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων διατάξεων σχετικών µε την ανάγκη διασφάλισης της προσθετικότητας 
και του συντονισµού µε τα υφιστάµενα ενωσιακά και εθνικά χρηµατοπιστωτικά µέσα, καθώς 
και µε την ισόρροπη κατανοµή των πόρων µεταξύ των κρατών µελών και των άλλων 
συµµετεχουσών χωρών. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στα άρθρα 6 
παράγραφος 5 στοιχείο β), 6 παράγραφος 5 στοιχείο γ) και 6 παράγραφος 5 στοιχείο δ) 
µπορούν να χορηγούνται µέσω επένδυσης σε ειδικό επενδυτικό φορέα. 

2. Οι συµφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προβλέπουν την 
υποχρέωση των διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων να επανεπενδύουν τους πόρους και 
τα έσοδα, συµπεριλαµβανοµένων των µερισµάτων και των επιστροφών, σε δράσεις σύµφωνα 
µε το άρθρο 6 παράγραφος 5 για περίοδο δέκα ετών από την ηµεροµηνία έναρξης του 
προγράµµατος. 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 1 του [∆Κ], τα έσοδα και οι πληρωµές που 
πραγµατοποιούνται από ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο αποδίδονται σ’ αυτό το 
χρηµατοπιστωτικό µέσο. Όσον αφορά τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν ήδη συσταθεί 
σύµφωνα µε το προηγούµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, τα έσοδα και οι πληρωµές 
που προέρχονται από ενέργειες που άρχισαν κατά την προηγούµενη περίοδο αποδίδονται στο 
χρηµατοπιστωτικό µέσο κατά την τρέχουσα περίοδο. 

4. Κατά τη λήξη των συµφωνιών που έχουν συναφθεί µε τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
ή µετά τον τερµατισµό της επενδυτικής περιόδου του ειδικευµένου επενδυτικού φορέα, τα 
έσοδα και το υπόλοιπο που οφείλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλλονται στο 
γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και, κατά περίπτωση, οι διαχειριστές της 
χρηµατοδότησης συνάπτουν γραπτές συµφωνίες µε τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 23. Οι εν λόγω συµφωνίες πρέπει να καθορίζουν τις υποχρεώσεις των 
δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων να χρησιµοποιούν τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο 
του άξονα µικροχρηµατοδότησης και κοινωνικής επιχειρηµατικότητας σύµφωνα µε τους 
στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 22 και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την 
κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 26. 

Άρθρο 26 
Ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης 

1. Τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και, κατά περίπτωση, οι διαχειριστές της 
χρηµατοδότησης διαβιβάζουν στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες 
που έλαβαν ενίσχυση, καθώς και σχετικά µε τη δηµοσιονοµική εκτέλεσή τους και την 
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κατανοµή της χρηµατοδότησης και τη δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτήν και την επένδυση ανά 
τοµέα και είδος δικαιούχων, τις αιτήσεις που έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν και τις συµβάσεις 
που συνάφθηκαν από τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τις δράσεις που 
χρηµατοδοτήθηκαν, καθώς και τα αποτελέσµατα, µεταξύ άλλων όσον αφορά τον κοινωνικό 
αντίκτυπο, τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βιωσιµότητα της στήριξης που 
χορηγήθηκε σε επιχειρήσεις. 

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. 

Άρθρο 27 
Αξιολόγηση 

1. Η τελική αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 περιλαµβάνει την τελική 
αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ.  

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ειδική τελική αξιολόγηση του άξονα µικροχρηµατοδότησης και 
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας το αργότερο ένα έτος µετά τη λήξη των συµφωνιών µε τα 
διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

Άρθρο 28 
Τροποποιήσεις 

Η απόφαση 283/2010/ΕΕ τροποποιείται ως εξής: 

α) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:  

«4. Κατά τη λήξη της ισχύος του µηχανισµού, το υπόλοιπο που οφείλεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση διατίθεται για µικροχρηµατοδοτήσεις και στήριξη επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονοµίας σύµφωνα µε τον κανονισµό αριθ. XX/201X/.» 

β) Στο άρθρο 8 οι παράγραφοι 3 και 4 απαλείφονται.  

Άρθρο 29 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα του τα µέρη και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος 
µέλος. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.2. Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής που αφορά(ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆ 

 1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.4. Στόχος(οι)  

 1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της δράσης  

 1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης  

2. MEΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 2.1. ∆ιατάξεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων  

 2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

 2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας  

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 3.1. Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) των δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζονται  

 3.2. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις δαπάνες  

 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιµώµενου αντικτύπου στις δαπάνες  

 3.2.2. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

 3.2.3. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα 

 3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

 3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση  

 3.3. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας  

Κανονισµός για τη θέσπιση προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική 
αλλαγή και την καινοτοµία 

1.2. Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆20  

Σήµερα: Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις, κοινοτικές πολιτικές για την απασχόληση 
/µέσα κοινοτικής πολιτικής για την απασχόληση Progress (04 04 01), Eures (04 03 04), EPMF 
(04 04 15) 

Μελλοντικές πολυετείς δηµοσιονοµικές προοπτικές: Τίτλος 1 (Θεµατολόγιο κοινωνικής 
ανάπτυξης) 

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/ προπαρασκευαστική δράση 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση αναπροσανατολισµένη προς νέα δράση 

1.4. Στόχοι 

1.4.1. Ο(οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής που αφορά η 
πρόταση/πρωτοβουλία  

Το πρόγραµµα έχει ως στόχο να συµβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
των πρωταρχικών στόχων της (για τη φτώχεια, την απασχόληση και την εκπαίδευση) και των 
ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών (ιδίως 7, 8 και 10) µε την παροχή χρηµατοδοτικής 
στήριξης για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προαγωγή 
ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας, καθώς και τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας.  

1.4.2. Ειδικός(οί) στόχος(οι) και σχετική(ές) δραστηριότητα(ες) ∆Β∆/ΠΒ∆  

Ειδικοί στόχοι: 

                                                 
20 ∆Β∆: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων· ΠΒ∆: προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων. 
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1. Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών γνώσεων ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η πολιτική της ΕΕ για την απασχόληση και η κοινωνική πολιτική της, 
καθώς και η νοµοθεσία της σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας βασίζονται σε αξιόπιστα 
στοιχεία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις συνθήκες στα επιµέρους 
κράτη µέλη και τις άλλες συµµετέχουσες χώρες· 

2. ∆ιευκόλυνση της αποτελεσµατικής ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς αποκλεισµούς, της 
αµοιβαίας µάθησης και του διαλόγου σχετικά µε την πολιτική της Ένωσης για την 
απασχόληση και την κοινωνική πολιτική της, καθώς και τη νοµοθεσία της σχετικά µε τις 
συνθήκες εργασίας, σε επίπεδο Ένωσης και εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να βοηθούνται 
τα κράτη µέλη και οι άλλες συµµετέχουσες χώρες στην ανάπτυξη των πολιτικών τους και 
στην εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ένωσης· 

3. Παροχή οικονοµικής στήριξης στους φορείς χάραξης πολιτικής για να δοκιµάζουν 
µεταρρυθµίσεις στην κοινωνική πολιτική και στην πολιτική της αγοράς εργασίας, να 
ενισχύουν την ικανότητα των κύριων παραγόντων για εκπόνηση και εφαρµογή κοινωνικών 
πειραµατισµών και να καθιστούν προσιτές τις σχετικές γνώσεις και την εµπειρία· 

4. Παροχή, στις ευρωπαϊκές και εθνικές οργανώσεις, χρηµατοδοτικής στήριξης για την ενίσχυση 
της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν, να προωθούν και να στηρίζουν την εφαρµογή της 
πολιτικής της Ένωσης για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής της, καθώς και της 
νοµοθεσίας της σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας. 

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆: 

04 04 01 και 04 01 04 10 

Ειδικοί στόχοι: 

1. Εξασφάλιση διαφάνειας σχετικά µε τις κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις για εργασία και 
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για τους ενδεχόµενους υποψηφίους και τους εργοδότες· 
αυτό επιτυγχάνεται µε την ανταλλαγή και τη διάδοσή τους σε διακρατικό, διαπεριφερειακό 
και διασυνοριακό επίπεδο µέσω τυποποιηµένων εντύπων κατάλληλων για όλες τις σχετικές 
χρήσεις·  

2. Ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη και την τοποθέτηση εργαζοµένων σε θέσεις εργασίας 
µέσω του συµψηφισµού προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· η αρχή 
αυτή θα καλύπτει όλες τις φάσεις της τοποθέτησης, από την προετοιµασία πριν από την 
πρόσληψη µέχρι τη βοήθεια µετά την τοποθέτηση, µε σκοπό την επιτυχή ένταξη του 
αιτούντος στην αγορά εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν στοχοθετηµένα 
προγράµµατα κινητικότητας για την πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας εφόσον έχουν 
εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας και/ή ανάγκη παροχής βοήθειας σε συγκεκριµένες 
οµάδες εργαζοµένων, όπως οι νέοι. 

Σχετική(ές) δραστηριότητα(ες) ∆Β∆/ΠΒ∆ 

04 03 04 και 04 01 04 04 

Ειδικοί στόχοι: 
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1. Αύξηση της πρόσβασης στη µικροχρηµατοδότηση και της διαθεσιµότητας αυτής, για: 

α) άτοµα που έχασαν ή κινδυνεύουν να χάσουν την απασχόλησή τους, ή που 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς 
και άτοµα που αντιµετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού ή ευάλωτα άτοµα που 
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβαση στη συµβατική πιστωτική 
αγορά και που θέλουν να συστήσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους πολύ µικρή 
επιχείρηση· 

β) πολύ µικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που απασχολούν άτοµα που αναφέρονται 
στο στοιχείο α)· 

2. Οικοδόµηση της ικανότητας των παρόχων µικροπιστώσεων να λειτουργούν ως πιστωτικά 
ιδρύµατα· 

3. Στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας, κυρίως µε τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση. 

Σχετική(ές) δραστηριότητα(ες) ∆Β∆/ΠΒ∆ 

04 04 15 και 04 01 04 11 
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Αναµενόµενο(α) αποτέλεσµα(τα) και αντίκτυπος 

Απώτερος σκοπός του προγράµµατος είναι η επίτευξη θετικών αλλαγών όσον αφορά την 
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, όπως η αύξηση της απασχόλησης, η µείωση της φτώχειας, 
η αύξηση της κοινωνικής ένταξης και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Οι προσπάθειες θα 
επικεντρωθούν στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισµούς και των πρωταρχικών στόχων της µε στήριξη υψηλής προστιθέµενης 
αξίας στις δράσεις καίριας σηµασίας των εµβληµατικών πρωτοβουλιών «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας», «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού» και «Νεολαία σε κίνηση». 

Ωστόσο, το πρόγραµµα θα έχει πολύ περιορισµένο έλεγχο στις πραγµατικές αλλαγές όσον 
αφορά την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση. Αντίθετα, ο βασικός στόχος και ρόλος του 
µέσου που θα το διαδεχτεί είναι η προώθηση της ανάπτυξης, του συντονισµού και της 
εφαρµογής µιας σύγχρονης, αποτελεσµατικής και καινοτόµου πολιτικής της ΕΕ για την 
απασχόληση και κοινωνικής πολιτικής για την επίτευξη του προαναφερόµενου απώτερου 
στόχου µε:  

– υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ στο νοµοθετικό τοµέα, σύµφωνα 
µε τις αρχές της έξυπνης νοµοθεσίας, επίσης για την ενίσχυση του συντονισµού των 
πολιτικών και της οικονοµικής διακυβέρνησης· 

– επικέντρωση στη διεθνική διάσταση της πολιτικής της ΕΕ για την απασχόληση και της 
κοινωνικής πολιτικής της, της οποίας η προαγωγή απαιτεί συντονισµένη δράση σε όλα 
τα κράτη µέλη·  

– υποστήριξη της συλλογικής και αλληλοενισχυόµενης προσπάθειας των κρατών µελών 
να παγιώσουν τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και να ενισχύσουν την αµοιβαία µάθηση 
και τις κοινωνικές καινοτοµίες· 

– ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη και την τοποθέτηση εργαζοµένων (ιδιαίτερα 
νέων) σε θέσεις εργασίας µε τον συµψηφισµό προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, προάγοντας µε τον τρόπο αυτό τη γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζοµένων· 

– διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση για τους επιχειρηµατίες, ιδίως τους 
πλέον αποµακρυσµένους από την αγορά εργασίας, και για τις επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονοµίας.  

1.4.3. ∆είκτες αποτελεσµάτων και αντικτύπου  

Η προσέγγιση διαχείρισης βάσει αποτελεσµάτων που εφαρµόστηκε στο τρέχον πρόγραµµα 
Progress και η ετήσια παρακολούθηση της απόδοσης αποδείχτηκαν επιτυχείς για την προβολή 
των επιτευγµάτων του προγράµµατος, καθώς και για την ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΕ. Με 
βάση την εν λόγω εµπειρία, το νέο πρόγραµµα διαθέτει σαφή λογική παρέµβασης (µε την 
οποία ο ειδικός στόχος SMART συµβάλλει στην επίτευξη των γενικών στόχων) και ένα 
σύνολο αντίστοιχων δεικτών για τον αντίκτυπο και τα αποτελέσµατα. Πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον άξονα Progress αποσκοπούν να 
συµβάλουν στους στρατηγικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· ως εκ τούτου δεν 
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συνεπάγονται την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών· αντ’ αυτού οι δραστηριότητες που 
σχετίζονται µε τον άξονα Progress έχουν έµµεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της πολιτικής της 
ΕΕ για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής της, δεδοµένου ότι η βελτίωση της 
χάραξης πολιτικής θα οδηγήσει σε καλύτερα κοινωνικοοικονοµικά αποτελέσµατα. ∆εδοµένου 
ότι ο άξονας Progress κατευθύνεται κατά κύριο λόγο µε γνώµονα την πολιτική, η ανάπτυξη 
δεικτών είναι προβληµατική· το ίδιο ισχύει και για τον καθορισµό ποσοτικών στόχων σε πιο 
συγκεντρωτικό επίπεδο (στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι µετρήσεις γίνονται κατά κύριο λόγο 
µε βάση υποκατάστατους δείκτες). 

Συνεπώς, είναι πολύ δύσκολο να καταστούν οι τέσσερις συγκεκριµένοι στόχοι του Progress 
πραγµατικά «µετρήσιµοι», καθώς αυτοί είναι συγκεκριµένοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά 
εξαρτώµενοι (έως το τέλος του προγράµµατος). Για παράδειγµα, οι εκδηλώσεις αµοιβαίας 
µάθησης δεν είναι δυνατόν να µετρηθούν ποσοτικά, επειδή ο αριθµός τους και τα θέµατά τους 
εξαρτώνται από το ενδιαφέρον των κρατών µελών και την προθυµία τους να φιλοξενήσουν 
τέτοιες εκδηλώσεις και να συµµετάσχουν σε αυτές· επίσης ο όγκος των γνώσεων εξαρτάται 
από τις ανάγκες για ανάπτυξη πολιτικής. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η χρήση 
υποκειµενικών µεταβλητών, όπως η ικανοποίηση και η γνώση των ενδιαφεροµένων µερών, οι 
έρευνες σχετικά µε την αντίληψη του ρόλου της ΕΕ στην πολιτική για την απασχόληση και 
την κοινωνική πολιτική, καθώς και η προβλεπόµενη και η πραγµατική χρήση των 
αποτελεσµάτων του Progress. Για παρόµοιους λόγους, δεν είναι δυνατον να προβλέπονται 
συγκεκριµένοι µεσοπρόθεσµοι στόχοι σε όλες τις περιπτώσεις. Παρόλα αυτά, η προσέγγιση 
εξακολουθεί να είναι συµβατή µε µια διαχείριση βασισµένη στα αποτελέσµατα την οποία 
προβλέπει αποτελεσµατικούς στόχους σε επίπεδο παραπλήσιο το επίπεδο της συγκεκριµένης 
δραστηριότητας.  

Βλ. κατάλογο των δεικτών που αναφέρονται στο τµήµα 2.1.2  

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

1.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών  

Το πρόγραµµα θα επιδιώξει την υποστήριξη της Επιτροπής, των κρατών µελών και των 
βασικών ενδιαφεροµένων µερών στο σχεδιασµό, το συντονισµό και την εφαρµογή πολιτικών 
µεταρρυθµίσεων που θα αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των ακόλουθων µακροπρόθεσµων 
προκλήσεων:  

– υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα µεταξύ των ατόµων µε χαµηλή ειδίκευση, των 
ηλικιωµένων εργαζοµένων, των µεταναστών και των ατόµων µε αναπηρίες· 

– όλο και περισσότερο κατακερµατισµένη αγορά εργασίας, µε την εµφάνιση πιο 
ευέλικτων εργασιακών προτύπων και άλλων προκλήσεων που έχουν αντίκτυπο στην 
ασφάλεια της απασχόλησης και στις συνθήκες εργασίας· 

– συρρικνούµενο εργατικό δυναµικό και αυξανόµενη πίεση στα συστήµατα κοινωνικής 
προστασίας ως αποτέλεσµα της δηµογραφικής αλλαγής (γήρανση του πληθυσµού)· 

– απαράδεκτα µεγάλος αριθµός ατόµων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και σε 
κατάσταση κοινωνικού αποκλεισµού. 
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Βραχυπρόθεσµα, το πρόγραµµα στοχεύει στην αντιµετώπιση των ακόλουθων προβληµάτων 
/αναγκών: 

– ανάγκη για έγκυρα, συγκρίσιµα και προσιτά αποδεικτικά στοιχεία, στατιστικές και 
δείκτες, σε κλίµακα ΕΕ, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η πολιτική για την 
απασχόληση και η κοινωνική πολιτική και νοµοθεσία είναι κατάλληλες για τις ανάγκες, 
τις προκλήσεις και τις συνθήκες στα επιµέρους κράτη µέλη·  

– ανάγκη για αµοιβαία µάθηση σε επίπεδο ΕΕ ούτως ώστε να αυξηθεί η κατανόηση και 
οικειοποίηση των στόχων και των πολιτικών της Ένωσης από τους υπευθύνους για τη 
χάραξη πολιτικής και τα ενδιαφερόµενα µέρη· 

– ανάγκη για κατάλληλη χρηµατοδοτική στήριξη προς τους υπεύθυνους για τη χάραξη 
πολιτικής µε σκοπό τη δοκιµή, την αξιολόγηση και την εφαρµογή καινοτόµων λύσεων 
σε ευρύτερη κλίµακα· 

– περιορισµένη γεωγραφική κινητικότητα στην Ευρώπη και ανεπαρκής στήριξη της 
αντιστοίχισης των επαγγελµατικών προσόντων των αιτούντων εργασία προς τις 
προσφερόµενες θέσεις εργασίας· 

– περιορισµένη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και τις µικροπιστώσεις για τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονοµίας και τους ανέργους, για άτοµα που κινδυνεύουν να χάσουν την 
απασχόλησή τους και άτοµα που ανήκουν σε µειονεκτούσες οµάδες, για παράδειγµα, 
νέους ή ηλικιωµένους ή µετανάστες. 

1.5.2. Προστιθέµενη αξία της συµµετοχής της ΕΕ 

Η ΕΕ βρίσκεται σε µοναδική θέση για να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την 
ανταλλαγή πολιτικής, καθώς και αµοιβαίας µάθησης στον τοµέα της απασχόλησης και στον 
κοινωνικό τοµέα που αφορά τα κράτη µέλη (συµπεριλαµβανοµένων και των χωρών του ΕΟΧ 
και των υποψηφίων χωρών). Η γνώση της κάθε πολιτικής που διεξάγεται σε άλλες χώρες 
αυξάνει το φάσµα των επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους οι αρµόδιοι για τη χάραξη 
πολιτικής, προωθεί καινοτόµους εξελίξεις πολιτικής και ενθαρρύνει τις εθνικές 
µεταρρυθµίσεις.  

Η δράση της ΕΕ προσφέρει προστιθέµενη αξία στη δράση που αναλαµβάνεται σε εθνικό 
επίπεδο, παρέχοντας ευρωπαϊκή διάσταση στη συγκέντρωση και τη σύγκριση τεκµηριωµένων 
στοιχείων, καθώς και στην ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, µεθόδων και κοινών δεικτών, 
έτσι ώστε να δηµιουργείται πλήρης εικόνα της κατάστασης της απασχόλησης και της 
κοινωνικής κατάστασης. Τα εν λόγω στοιχεία ευρωπαϊκής διάστασης αποτελούν προϋπόθεση 
για µια έγκυρη ανάλυση των βασικών προκλήσεων του τοµέα της απασχόλησης και των 
κοινωνικών προκλήσεων που αντιµετωπίζει κάθε κράτος µέλος. Επιπλέον, οι πληροφορίες 
αυτές είναι βασικές για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και για την κατάρτιση των ειδικών κατά χώρα συστάσεων που 
απαιτούνται σύµφωνα µε το «Ευρωπαϊκό Εξάµηνο». 

Η ανάγκη για καλύτερη εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ έχει αναγνωριστεί ως βασική 
προτεραιότητα στο πλαίσιο του θεµατολογίου της «έξυπνης νοµοθεσίας». Ο εκσυγχρονισµός 
της νοµοθεσίας για να δηµιουργηθεί ένα οµοιόµορφο πεδίο δράσης της ΕΕ και να 
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εξασφαλιστεί ένα κοινό επίπεδο νοµικής προστασίας από την ΕΕ για όλους στους τοµείς της 
υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, καθώς και του εργατικού δικαίου πραγµατοποιείται 
καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ. Η ΕΕ είναι επίσης καλύτερα σε θέση να χρηµατοδοτήσει µέτρα για 
να βελτιωθεί η συµµόρφωση µε τους κανόνες της ΕΕ και να εξετάζει συστηµατικά την 
εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ σε όλα τα κράτη µέλη.  

Η ανάπτυξη της ικανότητας των βασικών δικτύων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο να υποστηρίζουν και να αναπτύσσουν τους στόχους κοινωνικής πολιτικής της 
Ένωσης επιτυγχάνεται καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ. 

Χάρη στο νέο πρόγραµµα, ιδίως χάρη στον άξονα EURES, τα κράτη µέλη θα επωφεληθούν 
από µεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά εργασίας εντός της ΕΕ, η οποία µπορεί να 
βοηθήσει στην πλήρωση κενών θέσεων απασχόλησης που χαρακτηρίζονται από κρίσιµες 
ελλείψεις προσωπικού ή πληρούνται δύσκολα και, µε τον τρόπο αυτό, να ενισχύσει την 
οικονοµική δραστηριότητα και να συµβάλει στην οικονοµική ανάπτυξη. Η µεγαλύτερη 
κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας είναι επίσης ουσιαστικής σηµασίας για την 
πραγµατοποίηση ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα και για την ενίσχυση της οικονοµικής 
και κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συµµετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Τα 
θεσµικά όργανα της ΕΕ, και ιδίως η Επιτροπή, η οποία διαθέτει τους διοικητικούς πόρους, την 
εµπειρογνωµοσύνη και την ικανότητα να συντονίζει ένα διεθνικό δίκτυο όπως το EURES, θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να στηρίζουν και να διευκολύνουν τη δράση για την ενίσχυση της 
γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζοµένων. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να παράσχει 
προστιθέµενη αξία στο δίκτυο EURES µε την ανάπτυξη πολιτικών για την αντιµετώπιση των 
εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία που εξακολουθούν να υφίστανται, για τη διευκόλυνση 
της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και την εξασφάλιση αµοιβαίας µάθησης µεταξύ των µελών 
του δικτύου EURES.  

Η ενίσχυση της διαθεσιµότητας µικροπιστώσεων µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο: Πρώτον, η Επιτροπή, σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Επενδύσεων, µπορεί πλέον να αξιοποιήσει την εµπειρία που αποκοµίσθηκε από τον ισχύοντα 
ευρωπαϊκό µηχανισµό µικροχρηµατοδοτήσεων Progress και άλλες πρωτοβουλίες σε επίπεδο 
ΕΕ στον τοµέα των µικροχρηµατοδοτήσεων. Τα ιδρύµατα παροχής µικροχρηµατοδότησης σε 
όλα τα κράτη µέλη έχουν πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιούν αυτή την εµπειρία, χωρίς να 
απαιτείται από τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους να χρησιµοποιούν δικούς τους 
πόρους για να θεσπίσουν παρόµοια συστήµατα.  

Η δράση σε επίπεδο ΕΕ µπορεί να προλειάνει το έδαφος για την ενίσχυση εθνικής και 
περιφερειακής δράσης στο µέλλον και, ως εκ τούτου, πρέπει να περιλαµβάνει ανάπτυξη 
ικανοτήτων και κινητοποίηση µεσαζόντων και φορέων διάδοσης, έτσι ώστε να δηµιουργήσει 
ένα σύστηµα συνολικής υποστήριξης. 

Επιπλέον, εάν οι οικονοµικοί πόροι συγκεντρώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι πιθανότερο 
να επιτυγχάνεται επιπλέον χρηµατοδότηση από τρίτους επενδυτές, όπως η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων η οποία, στην περίπτωση του Μηχανισµού Μικροχρηµατοδοτήσεων 
Progress, πραγµατοποίησε συνεισφορά ίση µε εκείνη της ΕΕ ύψους 100 εκατ. ευρώ. Αυτό 
ισχύει επίσης για ένα µετοχικό αµοιβαίο κεφάλαιο σε επίπεδο ΕΕ για επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας, το οποίο αναµένεται να προσελκύσει περισσότερους 
πόρους από άλλους επενδυτές.  
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1.5.3. ∆ιδάγµατα που αποκοµίστηκαν από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος PROGRESS (2007-2013) καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι οι στόχοι του συνάδουν κατά πολύ µε τους στρατηγικούς στόχους της 
Επιτροπής, όπως καθορίζονται στη στρατηγική της Λισαβόνας και στην στρατηγική «Ευρώπη 
2020». Τα κυριότερα είδη των δραστηριοτήτων (δραστηριότητες ανάλυσης και αµοιβαίας 
µάθησης, ενίσχυση των κύριων φορέων) που ασκούνται σύµφωνα µε το πρόγραµµα είναι 
αποτελεσµατικά για την επίτευξη των στόχων του. Ο ετήσιος προγραµµατισµός, η υλοποίηση, 
η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων θεωρούνται γενικώς κατάλληλα. 
Ωστόσο, συνιστάται να αναπτυχθεί πολυετής προγραµµατισµός για να τεθούν 
µακροπρόθεσµοι στρατηγικοί στόχοι πολιτικής, παράλληλα µε τις προτεραιότητες ετήσιας 
χρηµατοδότησης. 

Μια εκ των υστέρων αξιολόγηση του δικτύου EURES (2006-2008) δείχνει ότι, σε σύγκριση 
µε άλλα δίκτυα της ΕΕ, το EURES επικεντρώνεται σε σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό στις 
ευκαιρίες απασχόλησης και αποτελεί επίσης το µόνο δίκτυο που επιδιώκει να παράσχει 
ειδικές υπηρεσίες αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Η πύλη του EURES για 
την επαγγελµατική κινητικότητα εκτιµάται από τους αιτούντες θέση εργασίας, τα άτοµα που 
επιθυµούν να αλλάξουν θέση εργασίας και τους εργοδότες, οι οποίοι βλέπουν σαφή οφέλη, 
δεδοµένου ότι µπορούν να λαµβάνουν – ή να διαβιβάζουν – πληροφορίες για κενές θέσεις 
εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

∆εδοµένου ότι η ΕΕ άρχισε την παροχή στήριξης για µικροχρηµατοδότηση µόνο κατά το 
δεύτερο εξάµηνο του 2010, δεν έχει ακόµη διεξαχθεί ανεξάρτητη αξιολόγηση. Κρίνοντας από 
αντιδράσεις των ενδιαφεροµένων µερών [Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μικροχρηµατοδότησης (Ε∆Μ), 
που αντιπροσωπεύει τον ευρωπαϊκό τοµέα µικροχρηµατοδοτήσεων] ο µηχανισµός 
µικροχρηµατοδότησης σε επίπεδο ΕΕ ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Ενθαρρύνει τη 
δηµιουργία εθνικών ή περιφερειακών προγραµµάτων στήριξης· πραγµατοποιεί οικονοµίες 
κλίµακας ή /και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της αποτυχίας σε τοµείς στους οποίους ένα 
επιµέρους κράτος µέλος δεν µπορεί να διαθέσει την απαιτούµενη κρίσιµη µάζα και 
δηµιουργεί σηµαντικότερη µόχλευση από ό, τι τα εθνικά προγράµµατα µικρής κλίµακας. 

1.5.4. Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες που 
διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράµµατος είναι συνεκτικές και συµπληρωµατικές προς τις 
άλλες δράσεις της Ένωσης και δεν τις επικαλύπτουν, ιδίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και σε τοµείς όπως ο κοινωνικός διάλογος, η δικαιοσύνη και τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα, η εκπαίδευση, η επαγγελµατική κατάρτιση και η πολιτική για τη 
νεολαία, η έρευνα και η καινοτοµία, η επιχειρηµατικότητα, η υγεία, η διεύρυνση και οι 
εξωτερικές σχέσεις και η γενική οικονοµική πολιτική. 

1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος της δράσης  

 Πρόταση /πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας.  

–  Πρόταση /πρωτοβουλία από την 01/01/2014 έως τις 31/12/2020  

–  ∆ηµοσιονοµικός αντίκτυπος από το 2014 έως το 2020 
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 Πρόταση /πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 

– Εκτέλεση µε περίοδο έναρξης από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ, 

– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό. 

1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης 

 Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή  

 Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε: 

–  εκτελεστικούς οργανισµούς  

–  οργανισµούς που έχει συστήσει η Ένωση 

–  εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/ οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας  

–  πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του τίτλου 
V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική 
πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού κανονισµού  

 Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη  

 Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες  

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς 

Η άµεση κεντρική διαχείριση (άρθρο 53α του δηµοσιονοµικού κανονισµού) εφαρµόζεται σε 
όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο των τµηµάτων Progress και EURES. Οι 
δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του άξονα µικροχρηµατοδότησης και 
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας θα εφαρµοσθούν σύµφωνα µε την από κοινού διαχείριση (θα 
υπογραφούν συµφωνίες από την Επιτροπή µε διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όπως η 
ΕΤΕπ/ΕΤαΕ). 

2. MEΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

2.1. ∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων  

2.1.1. Ρυθµίσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης 

Το πρόγραµµα θα παρακολουθείται σε ετήσια βάση τόσο για την αξιολόγηση της προόδου 
στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του µε βάση σαφείς δείκτες όσο και για την 
εξασφάλιση της δυνατότητας πραγµατοποίησης των αναγκαίων προσαρµογών της πολιτικής 
και των προτεραιοτήτων χρηµατοδότησης. Η παρακολούθηση θα επιτρέψει επίσης την 
αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζονται τα θέµατα ισότητας µεταξύ ανδρών 
και γυναικών και καταπολέµησης των διακρίσεων σε όλες τις δραστηριότητες του 
ολοκληρωµένου προγράµµατος. 
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Το πρόγραµµα θα υπόκειται σε ενδιάµεση και εκ των υστέρων αξιολόγηση. Η ενδιάµεση 
αξιολόγηση θα έχει στόχο τη µέτρηση της προόδου που σηµειώθηκε σχετικά µε την επίτευξη 
των στόχων του προγράµµατος, τον προσδιορισµό του κατά πόσον οι πόροι χρησιµοποιούνται 
αποτελεσµατικά και την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας. Η ενδιάµεση 
έκθεση αξιολόγησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί έως το τέλος του 2017 για να 
χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση ενός µέσου που θα διαδεχτεί το πρόγραµµα. Η τελική 
αξιολόγηση θα εξετάζει, επιπλέον, τον αντίκτυπο του προγράµµατος. Η εκ των υστέρων 
αξιολόγηση πρέπει να έχει υποβληθεί έως το τέλος του 2022 το αργότερο. 

Λόγω της µεγαλύτερης διάρκειας ισχύος του άξονα µικροχρηµατοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας (οι επενδύσεις θα πραγµατοποιούνται επί δέκα έτη µετά την έναρξη 
ισχύος του µέσου) µια ειδική τελική αξιολόγηση θα πραγµατοποιηθεί για τον άξονα αυτό το 
αργότερο ένα έτος µετά τη λήξη της ισχύος των συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ της 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων. 

2.1.2. ∆είκτες επιδόσεων 

Γενικοί στόχοι 

∆είκτες Τρέχουσα κατάσταση  Μακροπρόθεσµοι στόχοι 

Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ στον τοµέα της απασχόλησης, στον κοινωνικό τοµέα 
και στον τοµέα των συνθηκών εργασίας από τους βασικούς αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής σε 
επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και από άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, έτσι ώστε να 
ασκείται συγκεκριµένη και συντονισµένη δράση τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών 
µελών 

Ενεργός συµµετοχή των 
ενδιαφερόµενων µερών 
σε επίπεδο ΕΕ και 
κρατών µελών κατά τη 
συζήτηση των κοινών 
προκλήσεων και 
συγκεκριµένη δράση 
για την αντιµετώπισή 
τους 

∆εν υπάρχει ενιαία µέθοδος για τη µέτρηση 
του επιπέδου συµµετοχής των 
ενδιαφεροµένων µερών στη συζήτηση περί 
πολιτικής. Πρόσφατες αξιολογήσεις21 έχουν 
αποκαλύψει ότι η συµµετοχή των 
ενδιαφερόµενων µερών ποικίλλει ανάλογα µε 
το θέµα πολιτικής και σε όλα τα κράτη µέλη. 
Από την πλέον πρόσφατη ετήσια έκθεση 
απόδοσης του PROGRESS προκύπτει ότι 
υπάρχει τάση των αρχών (ΕΕ, εθνικών, 
περιφερειακών ή τοπικών) να έχουν 
στενότερους δεσµούς µεταξύ τους παρά µε 
τους κοινωνικούς εταίρους και τις ΜΚΟ.  
 

Εξίσου ενεργός συµµετοχή όλων 
των σχετικών ενδιαφεροµένων 
µερών σε επίπεδο ΕΕ και σε όλα τα 
κράτη µέλη.  

Αποδοχή των σχετικών 
ειδικών κατά χώρα 
συστάσεων 

Ο δείκτης βασίζεται στις ειδικές κατά χώρα 
συστάσεις που εκδόθηκαν για πρώτη φορά 
τον Ιούνιο του 2011. Η προηγούµενη σχετική 
µέτρηση µπορεί να αποτελεί εκτίµηση της 

Όλα τα κράτη µέλη αποδέχονται τις 
ειδικές κατά χώρα συστάσεις στους 
τοµείς της απασχόλησης, των 
συνθηκών εργασίας και τον 

                                                 
21 Αξιολόγηση της κοινωνικής ΑΜΣ, 2011· Μελέτη της κοινωνικής ΑΜΣ «Study on Stakeholders’ Involvement in 

the Implementation of the Social OMC», 2010 (Μελέτη για τη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών στην 
υλοποίηση της κοινωνικής ΑΜΣ, 2010).  
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ευθυγράµµισης, εκ µέρους των κρατών 
µελών, των πολιτικών τους για την 
απασχόληση και των κοινωνικών πολιτικών 
τους προς τους στόχους της ΕΕ (µε βάση την 
εκτίµηση εκ µέρους της Επιτροπής της 
προηγούµενης ΕΕΣ και του περιεχοµένου των 
προηγούµενων ειδικών κατά χώρα 
ολοκληρωµένων συστάσεων), γεγονός που 
υποδηλώνει ότι έως και τρία τέταρτα των 
κρατών µελών διαθέτουν πολιτική ή 
στρατηγικές που συνάδουν µε τους στόχους 
της ΕΕ. 

κοινωνικό τοµέα (όπως 
πιστοποιείται από τις στρατηγικές 
και τις πολιτικές που αναφέρονται 
στα µεταγενέστερα εθνικά 
προγράµµατα µεταρρυθµίσεων). 

 

Υποστήριξη της ανάπτυξης κατάλληλων, προσιτών και αποτελεσµατικών συστηµάτων κοινωνικής 
προστασίας και αγορών εργασίας και η διευκόλυνση της πολιτικής µεταρρύθµισης, µε την προαγωγή 
της χρηστής διακυβέρνησης, της αµοιβαίας µάθησης και της κοινωνικής καινοτοµίας 

Συνέπειες της χρήσης 
των αποτελεσµάτων της 
κοινωνικής καινοτοµίας 
στο σχεδιασµό και στην 
εφαρµογή ενεργών 
πολιτικών αγοράς 
εργασίας και 
κοινωνικής προστασίας  

Η υποστήριξη της κοινωνικής καινοτοµίας 
είναι νέος τοµέας παρέµβασης. Υπάρχει 
έλλειψη πιο συστηµατικής προσέγγισης για 
την πλήρη χρήση των αποτελεσµάτων της 
κοινωνικής καινοτοµίας στις ενεργούς 
πολιτικές αγοράς εργασίας και κοινωνικής 
προστασίας. 

Κάθε κράτος µέλος στο εθνικό του 
πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων 
αναφέρει ένα τουλάχιστον 
παράδειγµα σχεδιαζόµενης ή 
τρέχουσας χρήσης των διαθέσιµων 
αποτελεσµάτων κοινωνικής 
καινοτοµίας στο σχεδιασµό και 
εφαρµογή ενεργών πολιτικών 
αγοράς εργασίας και κοινωνικής 
προστασίας. 

Ευαισθητοποίηση του 
κοινού ως προς την 
κοινωνική καινοτοµία 

Όπως παραπάνω. Όπως παραπάνω. 

Εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας της Ένωσης σύµφωνα µε τις αρχές της «έξυπνης νοµοθεσίας» και 
διασφάλιση ότι η νοµοθεσία της Ένωσης σε θέµατα σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας εφαρµόζεται 
αποτελεσµατικά 

Ποσοστό 

α) του νοµοθετικού 
κεκτηµένου (οδηγίες) 
που επανεξετάζεται 
διεξοδικά  

β) του προκύπτοντος 
αριθµού ουσιαστικών 
προτάσεων για την 
αναθεώρηση 
(κατάργηση, 
συγχώνευση) της 
ισχύουσας ή τη θέσπιση 
νέας νοµοθεσίας 

 
 
α) Μία οδηγία (η οδηγία περί χρόνου 
εργασίας) είναι σήµερα υπό επανεξέταση. 
 
 
 
β) µ.δ. 

 
 
α) Το 100% των οδηγιών που 
αφορούν θέµατα σχετικά µε τις 
συνθήκες εργασίας θα έχει 
επανεξεταστεί πλήρως έως το τέλος 
του προγράµµατος. 
 
β) Όπου ενδείκνυται, η Επιτροπή θα 
κινήσει δράση για την τροποποίηση, 
τη διασαφήνιση ή την απλούστευση 
της ισχύουσας νοµοθεσίας ή τη 
θέσπιση νέας, εφόσον αυτό 
δικαιολογείται από εκτίµηση 
αντικτύπου και, κατά περίπτωση, 
µετά από διαβούλευση µε τους 
κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ. 
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Συµµόρφωση των 
κρατών µελών µε τη 
νοµοθεσία της ΕΕ 
(ποσοστό µεταφοράς 
στο εθνικό δίκαιο και 
παράγοντας 
κατακερµατισµού) 

Το 2010, το ποσοστό µεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο ήταν 98,3% για τις οδηγίες εργατικού 
δικαίου και 100% για τις οδηγίες σχετικά µε 
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία· οι 
αντίστοιχοι παράγοντες κατακερµατισµού 
ήταν 5% και 0%. Η ιστορική ανάλυση δείχνει 
ότι αυτά τα ποσοστά τείνουν να 
επιδεινώνονται µετά την εισαγωγή νέας 
νοµοθεσίας. Ενόψει της πιθανής δράσης της 
Επιτροπής για την τροποποίηση, τη 
διασαφήνιση ή την απλούστευση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ή τη θέσπιση νέας, 
είναι σηµαντικό να διατηρηθεί το υψηλό 
ποσοστό µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και ο 
χαµηλός παράγοντας κατακερµατισµού. 

ποσοστό µεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο 100%, και, αντίστοιχα, 
χαµηλός παράγοντας 
κατακερµατισµού 0%. 

Ενεργός θέση σε 
εφαρµογή και επιβολή  

Επί του παρόντος, η ενεργός θέση σε 
εφαρµογή και επιβολή εκτιµώνται ποιοτικά 
(µέσω αξιολογήσεων και δικτύων 
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων) και 
ποικίλλουν ανά χώρα και ανά οδηγία. 

Το 100% των οδηγιών σχετικά µε 
τις συνθήκες εργασίας εφαρµόζεται 
και επιβάλλεται ενεργώς σε όλα 
σχεδόν τα κράτη µέλη (ποιοτική 
αξιολόγηση). 

Προαγωγή της γεωγραφικής και επαγγελµατικής κινητικότητας των εργαζοµένων και η αύξηση των 
ευκαιριών απασχόλησης µε την ανάπτυξη αγορών εργασίας της Ένωσης, ανοικτών για όλους και µε 
πρόσβαση από όλους 

Αντίκτυπος της 
γεωγραφικής 
κινητικότητας στο 
ΑΕγχΠ των κρατών 
µελών  

∆ιεξάγονται προκαταρκτικές ενέργειες για τη 
διαµόρφωση προτύπου και την εκτίµηση 
αντικτύπου σε συγκεκριµένες χώρες (π.χ. 
Ηνωµένο Βασίλειο και Ιρλανδία), οι οποίες 
όµως δεν καλύπτουν το σύνολο της Ένωσης. 
Η έκθεση για την απασχόληση στην Ευρώπη 
του 2008 εκτιµά ότι οι ροές κινητικότητας 
από την ΕΕ-8 αύξησαν κατά 0,4% το ΑΕγχΠ 
της Ιρλανδίας και κατά 0,3% το ΑΕγχΠ του 
Ηνωµένου Βασιλείου µέχρι το 2007. 

Ο αντίκτυπος της γεωγραφικής 
κινητικότητας στο ΑΕγχΠ των 
κρατών µελών εκτιµάται για το 
σύνολο της Ένωσης και είναι 
θετικός. Σύµφωνα µε µια 
µακροπρόθεσµη εκτίµηση 
προβλέπεται µια επιπλέον αύξηση 
κατά 1,7% του ΑΕγχΠ στην 
Ιρλανδία και κατά 0,6% στο ΗΒ 
µέχρι το 2015 σε σύγκριση µε την 
προ της διεύρυνσης κατάσταση.  

Αντίκτυπος της 
γεωγραφικής 
κινητικότητας στη 
µείωση των κενών 
θέσεων απασχόλησης 
/των θέσεων που 
χαρακτηρίζονται από 
κρίσιµες ελλείψεις 
προσωπικού 

∆ιεξάγονται προκαταρκτικές ενέργειες για τη 
διαµόρφωση προτύπου και την εκτίµηση 
αντικτύπου σε συγκεκριµένες χώρες, οι οποίες 
όµως δεν καλύπτουν το σύνολο της Ένωσης. 

 

Ο αντίκτυπος της γεωγραφικής 
κινητικότητας στη µείωση των 
κενών θέσεων απασχόλησης /των 
θέσεων που χαρακτηρίζονται από 
κρίσιµες ελλείψεις προσωπικού 
εκτιµάται για το σύνολο της Ένωσης 
και είναι θετικός.  

 

∆ιαφορά της 
συµµετοχής στην αγορά 
εργασίας και ποσοστά 
απασχόλησης των 

Οι µετακινούµενοι εντός της Ένωσης 
εργαζόµενοι τείνουν να επιτυγχάνουν 
υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τους 

Πληροφορίες διατίθενται από την 
έρευνα της Eurostat για το εργατικό 
δυναµικό και άλλες στατιστικές.  
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µετακινούµενων 
εργαζοµένων µεταξύ 
χώρας υποδοχής και 
χώρας καταγωγής 

µη µετακινούµενους εργαζόµενους.   

Προαγωγή της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης µε την αύξηση της διαθεσιµότητας 
µικροχρηµατοδότησης και της προσβασιµότητας σ’ αυτήν για τις ευάλωτες οµάδες και τις πολύ µικρές 
επιχειρήσεις και µε την αύξηση της χρηµατοδότησης σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας 

Αριθµός επιχειρήσεων 
που συστάθηκαν ή 
ενοποιήθηκαν, οι οποίες 
επωφελήθηκαν από 
υποστήριξη της ΕΕ  

0 51000 (από τις οποίες 1000 
επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας)

Αριθµός θέσεων 
εργασίας που 
δηµιουργήθηκαν ή 
διατηρήθηκαν µε τη 
δηµιουργία ή ανάπτυξη 
µιας επιχείρησης 

Σύµφωνα µε µια αξιολόγηση του 
προγράµµατος ΠΑΚ, δηµιουργήθηκαν 1,2 
θέσεις εργασίας ανά µικροδάνειο που 
παρασχέθηκε.  

 

Χαρακτηριστικά των 
προσώπων (ηλικία, 
φύλο, µειονότητα, 
καθεστώς 
απασχόλησης…) που 
συνέστησαν ή 
ανέπτυξαν επιχείρηση 
µε την υποστήριξη της 
ΕΕ µέσω 
µικροπίστωσης  

∆εν διατίθενται στοιχεία. Το 50% των δικαιούχων είναι 
άνεργοι ή προέρχονται από 
µειονεκτούσες οµάδες. 
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Ειδικοί στόχοι 

∆είκτες Τελευταία γνωστά αποτελέσµατα Μεσοπρόθεσµος στόχος 

1. Ανάπτυξη και τη διάδοση υψηλής ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών γνώσεων ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η πολιτική της Ένωσης για την απασχόληση και η κοινωνική πολιτική της, καθώς 
και η νοµοθεσία της σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις συνθήκες στα επιµέρους κράτη µέλη και τις 
λοιπές συµµετέχουσες χώρες 

Ικανοποίηση των 
ενδιαφεροµένων µερών 
και δηλωµένη χρήση εκ 
µέρους τους των γνώσεων 
που προκύπτουν από το 
πρόγραµµα  

∆ιάφορα ενδιαφερόµενα µέρη (Επιτροπή, 
ΕΚ, εθνικές διοικήσεις, φορείς εκτέλεσης, 
κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ, κ.λπ.) 
χρησιµοποιούν τις γνώσεις που προκύπτουν 
από το τρέχον πρόγραµµα Progress Η ετήσια 
έρευνα του 2010 δείχνει ότι τα 
ενδιαφερόµενα µέρη που γνωρίζουν τις 
γνώσεις που προκύπτουν (περίπου 50%) 
θεωρούν ότι είναι χρήσιµες (85% περίπου 
των ενδιαφεροµένων µερών που απάντησαν 
στην έρευνα) και σχεδιάζουν να τις 
χρησιµοποιήσουν ή τις χρησιµοποιούν.  

Επέκταση του πεδίου των 
ενδιαφερόµενων µερών που 
γνωρίζουν τις γνώσεις που 
προκύπτουν από το πρόγραµµα 
(αύξηση της επίγνωσης των 
βασικών δηµιουργουµένων 
γνώσεων: 75% των 
ενδιαφεροµένων µερών που 
απάντησαν στην έρευνα), και 
διατήρηση του υψηλού ποσοστού 
ικανοποίησης (85% ή περισσότερο 
των ενδιαφεροµένων µερών που 
απάντησαν στην έρευνα). 

Μερίδιο των 
πρωτοβουλιών πολιτικής, 
οι οποίες προωθούνται 
από τη Γ∆ EMPL και 
επικαιροποιούνται µε τις 
γνώσεις που προκύπτουν 
από το πρόγραµµα 

∆εν διατίθενται στοιχεία. 100% των πρωτοβουλιών της ΕΕ 
για την απασχόληση και την 
κοινωνική πολιτική και της δράσης 
για τη νοµοθεσία σχετικά µε τις 
συνθήκες εργασίας 
επικαιροποιούνται µε τις γνώσεις 
που προκύπτουν από το 
πρόγραµµα. 

Μερίδιο προσπάθειας22 
αφιερωµένης στην 
ανάπτυξη νέων 
(ανύπαρκτων κατά το 
παρελθόν) γνώσεων 
(ιδέες, έννοιες, 
προσεγγίσεις, πρότυπα, 
αναλύσεις προοπτικών) 
 

∆εν υπάρχει ακριβής εκτίµηση, αλλά το 
µερίδιο του προϋπολογισµού που διατίθεται 
για τη δηµιουργία του εν λόγω τύπου 
γνώσεων είναι περίπου 10-20%. Το µερίδιο 
αυτό αναµένεται να αυξηθεί, ιδίως λόγω της 
έµφασης στην κοινωνική καινοτοµία.  

Τουλάχιστον 25% του 
προϋπολογισµού είναι αφιερωµένο 
στην ανάπτυξη νέων (ανύπαρκτων 
κατά το παρελθόν) γνώσεων (ιδέες, 
έννοιες, προσεγγίσεις, πρότυπα, 
αναλύσεις προοπτικών). 

2. ∆ιευκόλυνση της αποτελεσµατικής ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς αποκλεισµούς, της αµοιβαίας 
µάθησης και του διαλόγου σχετικά µε την πολιτική της Ένωσης για την απασχόληση και την 
κοινωνική πολιτική της, καθώς και τη νοµοθεσία της σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας, σε επίπεδο 
Ένωσης και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να βοηθούνται τα κράτη µέλη και οι λοιπές 
συµµετέχουσες χώρες στην ανάπτυξη των πολιτικών τους και στην εφαρµογή της νοµοθεσίας της 

                                                 
22 Μετράται ως το εκτιµώµενο µερίδιο του προϋπολογισµού που διατίθεται για τη δηµιουργία του εν λόγω τύπου 

γνώσεων. 
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Ένωσης 

Το δηλωθέν όφελος από 
την καλύτερη κατανόηση 
των πολιτικών και των 
στόχων της ΕΕ 
(συµπεριλαµβανοµένης, 
εφόσον ενδείκνυται, της 
ενσωµάτωσης των 
θεµάτων ισότητας των 
φύλων και απαγόρευσης 
των διακρίσεων)  

Περίπου το 89% των προσώπων που 
απάντησαν στην ετήσια έρευνα του 2010 
ισχυρίζονται ότι απέκτησαν καλύτερη 
κατανόηση των στόχων πολιτικής της ΕΕ µε 
τη συµµετοχή σε εκδηλώσεις που 
χρηµατοδοτούνται από το Progress. 

9 στα 10 ενδιαφερόµενα µέρη 
ισχυρίζονται ότι απέκτησαν 
καλύτερη κατανόηση των στόχων 
πολιτικής της ΕΕ µε τη συµµετοχή 
σε εκδηλώσεις που 
χρηµατοδοτούνται από το 
πρόγραµµα. 

Ο βαθµός στον οποίο οι 
εκδηλώσεις αµοιβαίας 
µάθησης /ανταλλαγής 
πληροφοριών 
πραγµατοποιούνται χωρίς 
αποκλεισµούς και 
πληρούν τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τη 
διαβούλευση 

Η συµπληρωµατική έρευνα του 2010 
αποκαλύπτει ότι οι εκδηλώσεις αµοιβαίας 
µάθησης που χρηµατοδοτούνται από το 
Progress εκτιµώνται ιδιαίτερα για τη 
σαφήνεια των συζητούµενων θεµάτων και τη 
συµµετοχή των υπεύθυνων λήψης 
αποφάσεων (4 στα 5 ενδιαφερόµενα µέρη 
που απάντησαν εκφράζουν θετική γνώµη), 
αλλά ελαφρώς λιγότερο όσον αφορά τη 
συµµετοχή άλλων ενδιαφεροµένων µερών 
(κοινωνικών εταίρων, ΜΚΟ κ.λπ.). 

4 στα 5 ενδιαφερόµενα µέρη 
ισχυρίζονται ότι οι εκδηλώσεις 
αµοιβαίας µάθησης /ανταλλαγής 
πληροφοριών πραγµατοποιούνται 
χωρίς αποκλεισµούς και πληρούν 
σαφώς όλες τις προδιαγραφές για 
τη διαβούλευση. 

Η δηλωθείσα 
(προβλεπόµενη 
/πραγµατική) χρήση των 
πληροφοριών που 
αποκτήθηκαν για τη 
χάραξη /προάσπιση 
πολιτικής από τους 
εµπλεκοµένους 
συµµετέχοντες αλλά και 
άλλους υπευθύνους 
λήψης αποφάσεων και 
ενδιαφερόµενα µέρη 

Η εκ των υστέρων έρευνα του 2010 για τις 
εκδηλώσεις που χρηµατοδοτούνται από το 
Progress αποκάλυψε ότι περίπου 2 /3 των 
συµµετεχόντων προτίθενται να 
χρησιµοποιήσουν ή πράγµατι χρησιµοποιούν 
τις αποκτώµενες πληροφορίες για τη χάραξη 
ή την προάσπιση πολιτικής. Η ουσιώδης 
πρόκληση (ειδικά στην περίπτωση των 
εκδηλώσεων αµοιβαίας µάθησης) είναι, 
ωστόσο, να προαχθεί η ανταλλαγή 
πληροφοριών που αποκτήθηκαν µε άλλους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και 
ενδιαφερόµενα µέρη (δηλαδή, εκείνους που 
δεν συµµετείχαν). 

- 3 στους 4 εµπλεκοµένους 
συµµετέχοντες δηλώνουν 
(προβλεπόµενη /πραγµατική) 
χρήση των πληροφοριών που 
αποκτήθηκαν. 

- Βελτιωµένη ανταλλαγή 
πληροφοριών µε άλλους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και 
ενδιαφερόµενα µέρη (που δεν 
συµµετείχαν).  

3. Παροχή οικονοµικής στήριξης στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να δοκιµάζουν 
µεταρρυθµίσεις στην κοινωνική πολιτική και στην πολιτική της αγοράς εργασίας, ενίσχυση της 
ικανότητας των κύριων παραγόντων για εκπόνηση και εφαρµογή κοινωνικών πειραµατισµών και 
παροχή σε όλους της δυνατότητας πρόσβασης στις σχετικές γνώσεις και εµπειρία 

Η δηλωθείσα 
(προβλεπόµενη 
/πραγµατική) χρήση των 
πληροφοριών που 
αποκτήθηκαν για τη 

Η υποστήριξη της κοινωνικής καινοτοµίας 
είναι νέος τοµέας παρέµβασης, γι’ αυτό δεν 
υπάρχει σχετική γραµµή βάσης.  

Λόγω του ότι η δραστηριότητα 
αυτού του τύπου αποτελεί 
νεωτερισµό θα µπορούσε να 
αναµένεται ότι µέχρι τα 2 /3 των 
εµπλεκοµένων συµµετεχόντων 
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χάραξη /προάσπιση 
πολιτικής από τους 
εµπλεκοµένους 
συµµετέχοντες αλλά και 
άλλους υπευθύνους 
λήψης αποφάσεων και 
ενδιαφερόµενα µέρη 

δηλώνουν προβλεπόµενη ή 
πραγµατική χρήση των 
πληροφοριών που αποκτήθηκαν 
µέσω κοινωνικών πειραµατισµών 
για τη χάραξη /προάσπιση 
πολιτικής ή /και για περαιτέρω 
κοινωνικούς πειραµατισµούς. 

Η παρουσία των 
κατάλληλων συνθηκών 
(χρηµατοοικονοµικών 
πόρων, δυνατότητας 
πρόσβασης σε σχετική 
τεχνογνωσία και 
εµπειρογνωµοσύνη) για 
το σχεδιασµό και την 
εφαρµογή κοινωνικών 
πειραµατισµών στον 
τοµέα της πολιτικής για 
την απασχόληση και της 
κοινωνικής πολιτικής της 
ΕΕ: επαρκείς ικανότητες 
των κύριων παραγόντων 

Η υποστήριξη της κοινωνικής καινοτοµίας 
είναι νέος τοµέας παρέµβασης, γι’ αυτό δεν 
υπάρχει σχετική γραµµή βάσης. 

Όλες οι βασικές προϋποθέσεις 
(χρηµατοοικονοµικοί πόροι, 
δυνατότητα πρόσβασης σε σχετική 
τεχνογνωσία και 
εµπειρογνωµοσύνη, ικανότητες 
των κύριων παραγόντων) για τον 
σχεδιασµό και την εφαρµογή 
κοινωνικών πειραµατισµών στον 
τοµέα της πολιτικής για την 
απασχόληση και της κοινωνικής 
πολιτικής της ΕΕ κρίνονται (π.χ. 
µέσω αξιολόγησης) επαρκείς.  
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4. Παροχή, στις οργανώσεις της Ένωσης και τις εθνικές οργανώσεις, χρηµατοπιστωτικής στήριξης για 
την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν, να προάγουν και να στηρίζουν την εφαρµογή της 
πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και της νοµοθεσίας της 
σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας. 
Οι οργανώσεις και τα 
δίκτυα που λαµβάνουν 
ενίσχυση αναγνωρίζονται 
ως χρήσιµη πηγή 
πληροφοριών για τους 
υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και λήψης 
αποφάσεων και άλλα 
ενδιαφερόµενα µέρη της 
ΕΕ και των κρατών 
µελών της 

∆εν υπάρχει πλήρης γραµµή βάσης για όλους 
τους τύπους οργανώσεων και δικτύων τα 
οποία προβλέπεται να υποστηριχθούν στο 
πλαίσιο του νέου προγράµµατος. Σήµερα 
(2011), υπάρχουν µόνο δεδοµένα ότι µέχρι 9 
στα 10 ενδιαφερόµενα µέρη, γενικά, και 
περίπου 3 στους 4 υπεύθυνους λήψης 
αποφάσεων και υπαλλήλους, ειδικά, που 
απάντησαν στην έρευνα θεωρούν χρήσιµη 
πηγή πληροφοριών τα βασικά δίκτυα της 
ΕΕ και τις ΜΚΟ µε τις καλύτερες επιδόσεις. 

Οι οργανώσεις και τα δίκτυα που 
λαµβάνουν τη µεγαλύτερη 
ενίσχυση αναγνωρίζονται από 3 
στους 4 ερωτηθέντες υπεύθυνους 
λήψης αποφάσεων και άλλα 
ενδιαφερόµενα µέρη ως χρήσιµη 
πηγή πληροφοριών σχετικά µε την 
πολιτική της ΕΕ και των κρατών 
µελών της. 

Η δηλωθείσα αλλαγή 
ικανότητας23 για 
περαιτέρω ανάπτυξη, 
προαγωγή και στήριξη 
της εφαρµογής της 
πολιτικής για την 
απασχόληση, της 
κοινωνικής πολιτικής και 
της νοµοθεσίας της ΕΕ 
από τους συµµετέχοντες 
(άτοµα ή οργανώσεις, 
κατά περίπτωση) που 
εµπλέκονται στα 
υποστηριζόµενα µέτρα 
ενίσχυσης της ικανότητας  
 

∆εν υπάρχει πλήρης γραµµή βάσης για 
αυτοαξιολόγηση αυτού του τύπου από τους 
συµµετέχοντες (άτοµα ή οργανώσεις, κατά 
περίπτωση) που εµπλέκονται στα 
υποστηριζόµενα µέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας. Τα πρώτα αποτελέσµατα από 
παρόµοιες µετρήσεις επιδόσεων που 
εισήγαγαν τα βασικά δίκτυα της ΕΕ και οι 
ΜΚΟ που χρηµατοδοτούνται από το Progress 
δείχνουν θετική αλλαγή, ειδικά όσον αφορά 
την απόκτηση ειδικών γνώσεων σχετικών µε 
τη χάραξη και την προάσπιση πολιτικής, 
αλλά κάπως λιγότερη επιτυχία στην βελτίωση 
της εσωτερικής οργάνωσης. 

Έχει εισαχθεί για όλους τους 
τύπους οργανώσεων και δικτύων 
που λαµβάνουν ενίσχυση ένα 
ενιαίο σύστηµα µέτρησης 
επιδόσεων για την παρακολούθηση 
της αλλαγής της ικανότητας 
προάσπισης µιας πολιτικής  

3 στους 4 συµµετέχοντες που 
εµπλέκονται στα υποστηριζόµενα 
µέτρα ενίσχυσης της ικανότητας 
δηλώνουν βελτιωµένη ικανότητα 
για περαιτέρω ανάπτυξη, 
προαγωγή και στήριξη της 
εφαρµογής της πολιτικής για την 
απασχόληση, της κοινωνικής 
πολιτικής και της σχετικής 
νοµοθεσίας της ΕΕ. 

                                                 
23 Ως ικανότητα στην περίπτωση αυτή νοείται: οι γνώσεις που απαιτούνται για τη χάραξη και την προάσπιση 

πολιτικής· οι δεξιότητες και η ικανότητα για µια ενεργητική και αποτελεσµατική προάσπισή τους· (στην 
περίπτωση οργάνωσης) η βελτιωµένη εσωτερική οργάνωση (µεταξύ άλλων βελτιωµένος στρατηγικός 
προγραµµατισµός και βελτιωµένη διαχείριση επιδόσεων). 
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5. Εξασφάλιση ότι υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις για εργασία 
και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για τους ενδεχόµενους αιτούντες και τους εργοδότες 

Συνολικός αριθµός κενών 
θέσεων εργασίας και 
βιογραφικών 
σηµειωµάτων στην πύλη 
του EURES για την 
επαγγελµατική 
κινητικότητα. Αυτό τον 
καιρό η δικτυακή πύλη 
EURES δηµοσιεύει πάνω 
από 1.000.000 κενές 
θέσεις εργασίας και 
600.000 βιογραφικά 
σηµειώµατα  

Αυτό τον καιρό η δικτυακή πύλη EURES 
δηµοσιεύει πάνω από 1.000.000 κενές θέσεις 
εργασίας και 600.000 βιογραφικά 
σηµειώµατα. 

Ο αριθµός των κενών θέσεων 
εργασίας αναµένεται να αυξηθεί µε 
ρυθµό 3% ετησίως. 

Αριθµός προσλήψεων 
/τοποθετήσεων και 
προσφορών εργασίας 
µέσω της πύλης για την 
επαγγελµατική 
κινητικότητα EURES  

Επί του παρόντος εκτιµάται ότι γίνονται 
150.000 τοποθετήσεις κατ’ έτος 

Οι υπηρεσίες που είναι αρµόδιες 
για το EURES προώθησαν µια 
µελέτη µε θέµα την αξιολόγηση 
των συστηµάτων µέτρησης των 
επιδόσεων των δηµόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης και 
συστάσεις δεικτών γεωγραφικής 
κινητικότητας, για τον 
προσδιορισµό δεικτών για το 
EURES 2020. 

6. Ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη και την τοποθέτηση εργαζοµένων σε θέσεις εργασίας µέσω 
του συµψηφισµού προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

Αριθµός διακρατικών 
τοποθετήσεων που 
διευκολύνθηκαν από το 
EURES. Αύξηση του 
αριθµού των 
τοποθετήσεων κατά 3% 
ετησίως (επί του 
παρόντος εκτιµάται σε 
150.000 τοποθετήσεις 
ετησίως) 
 

Η Επιτροπή µόλις πρόσφατα άρχισε 
προπαρασκευαστική δράση για το πρώτο 
σύστηµα στοχευµένης κινητικότητας «Η 
πρώτη σου θέση EURES». Σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις, θα συµβάλει στην τοποθέτηση 
2.000 έως 3.000 νέων εργαζοµένων.  

Βλ. παραπάνω 

 



 

EL 50   EL 

 

7. Αύξηση της πρόσβασης στη µικροχρηµατοδότηση και της διαθεσιµότητας αυτής, για: 

Αριθµός των 
µικροδανείων που 
παρέχονται από 
διαµεσολαβητές στους 
τελικούς δικαιούχους µε 
στήριξη της ΕΕ (παροχή 
50.000 µικροδανείων έως 
το τέλος της συνολικής 
περιόδου επένδυσης).  

0 Παροχή 50.000 µικροδανείων έως 
το τέλος της συνολικής περιόδου 
επένδυσης. 

Όγκος των παρεχόµενων 
µικροδανείων σε ευρώ 
(συνολικός όγκος σχεδόν 
450 εκατ. ευρώ, που 
προκύπτει µέσω 
µόχλευσης πάνω από 
πενταπλάσιας της 
συνεισφοράς της Ένωσης 
ύψους 87 εκατ. ευρώ)  

∆εν διατίθενται στοιχεία Συνολικός όγκος 500 εκατ. ευρώ, 
(που προκύπτει µέσω µόχλευσης 
πενταπλάσιας της συνεισφοράς της 
ΕΕ). 

Χαρακτηριστικά των 
τελικών δικαιούχων 
(ηλικία, φύλο, προέλευση 
από µειονότητα, 
καθεστώς απασχόλησης 
κ.λπ.) που έχουν λάβει 
µικροδάνειο. µε στήριξη 
της ΕΕ. (50% των 
δικαιούχων είναι άνεργοι 
ή προέρχονται από 
µειονεκτούσες οµάδες) 

∆εν διατίθενται στοιχεία 50% των δικαιούχων είναι άνεργοι 
ή προέρχονται από µειονεκτούσες 
οµάδες. 

8. Οικοδόµηση της θεσµικής ικανότητας των παρόχων µικροπιστώσεων· 

Αριθµός των παρόχων 
µικροπιστώσεων που 
υποστηρίζονται µέσω 
χρηµατοδότησης για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων (50 
πάροχοι µικροπιστώσεων 
έως τη λήξη της περιόδου 
στήριξης)  

 50 πάροχοι µικροπιστώσεων 
έτυχαν στήριξης έως το τέλος της 
συνολικής περιόδου επένδυσης 

Επίπεδο θεσµικής 
ικανότητας όσον αφορά 
τη χρηµατοδότηση, τους 

Το 2009, οι αδυναµίες που διαπιστώθηκαν 
στην οικοδόµηση ικανοτήτων αφορούσαν 
δυσκολίες στην κάλυψη του κόστους 

Μεγαλύτερη ικανότητα του τοµέα 
σε σύγκριση µε το επίπεδο που 
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ανθρώπινους πόρους, την 
επιχειρησιακή διαχείριση, 
καθώς και τα συστήµατα 
και τις υποδοµές 
(µεγαλύτερη 
δυναµικότητα του τοµέα 
σε σύγκριση µε το 
επίπεδο που 
προσδιορίστηκε το 2009) 

εκκίνησης και λειτουργίας, υπανάπτυκτα 
συστήµατα µέτρησης και ανάλυσης των 
επιδόσεων, µεσαία µόνο επίπεδα ικανότητας 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και 
έλλειψη ικανότητας των παρόχων 
µικροπιστώσεων εκτός τραπεζών για 
δικτύωση και συνεργασία24. 
 

διαπιστώθηκε το 2009 

9. Στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας 

Αριθµός επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονοµίας 
που έτυχαν στήριξης 
µέσω της πρωτοβουλίας 
(στήριξη 1.000 
επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονοµίας) 

0 900 επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονοµίας έτυχαν στήριξης έως το 
τέλος της συνολικής περιόδου 
επένδυσης 

Όγκος της επένδυσης που 
προβλέπεται για τις 
επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονοµίας (270 εκατ. 
ευρώ, µε αποτέλεσµα 
τριπλάσια µόχλευση) 

0 Ποσό 270 εκατ. ευρώ, που 
αντιστοιχεί σε µόχλευση τριπλάσια 
της συνεισφοράς της ΕΕ 

                                                 
24 Μελέτες αγοράς Evers και Jung «EMN, EIF Market studies on micro lending in the European Union: capacity 

building and policy recommendations», Μάρτιος 2009. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η θεσµική ικανότητα περιλαµβάνει 
το όραµα και τη στρατηγική, τη χρηµατοδότηση, τους ανθρώπινους πόρους, την επιχειρησιακή διαχείριση, καθώς 
και τα συστήµατα και τις υποδοµές. 
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2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

2.2.1. Κίνδυνος(οι) που έχει(ουν) εντοπιστεί  

Στο πλαίσιο του Progress, η άµεση κεντρική διαχείριση θα περιλαµβάνει α) την ανάθεση 
πολυάριθµων συµβάσεων και τη χορήγηση επιδοτήσεων για συγκεκριµένες δραστηριότητες 
(επίσης σχετικές µε τον άξονα EURES), β) την καταβολή πολυάριθµων επιχειρησιακών 
επιδοτήσεων που χορηγούνται σε µη κυβερνητικές οργανώσεις· γ) τη συνεργασία µε διεθνείς 
οργανώσεις (επίσης για τον άξονα µικροχρηµατοδότησης και κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 
σύµφωνα µε την από κοινού διαχείριση). Ο κύριος κίνδυνος θα αφορά την ικανότητα 
(ιδιαίτερα) των µικρότερων φορέων να ελέγχουν αποτελεσµατικά τις δαπάνες, καθώς και να 
εξασφαλίζουν τη διαφάνεια των διεξαγόµενων ενεργειών.  

2.2.2. Προβλεπόµενη(ες) µέθοδος(οι) ελέγχου  

∆εδοµένης της φύσης του προγράµµατος, η αποτελεσµατική διαχείριση των πιστώσεων θα 
βασίζεται σε ένα σύστηµα σωρευτικών ελέγχων το οποίο θα στηρίζεται σε πρότυπα 
εσωτερικού ελέγχου, στον έλεγχο των συναλλαγών µε την Γ∆ EMPL και στον έλεγχο των 
συναλλαγών στα κράτη µέλη. 

Το οικονοµικό κύκλωµα που εφαρµόζεται για την εκτέλεση του προϋπολογισµού θα 
βασίζεται στο µοντέλο 1, δηλ. στην αποκέντρωση στο επίπεδο των επιχειρησιακών µονάδων 
και τη συµπληρωµατική επαλήθευση µε δειγµατοληψία. Η οργάνωση αυτή τηρεί την «αρχή 
των 4 µατιών» συµµορφούµενη πλήρως µε τον δηµοσιονοµικό κανονισµό. 

Στις συναλλαγές θα γίνεται διπλός έλεγχος: το 100% των συναλλαγών από το δηµοσιονοµικό 
ελεγκτή επαλήθευσης (FVA) (1ο εκ των προτέρων επίπεδο) και συµπληρωµατικοί εκ των 
προτέρων έλεγχοι βάσει εγγράφων από ένα συµπληρωµατικό ελεγκτή επαλήθευσης (CVA) 
(δεύτερο εκ των προτέρων επίπεδο), µε στόχο να ελεγχθούν τα 10% έως 20% του συνόλου 
των συναλλαγών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισµού. Κατ’ 
εξαίρεση, εφόσον ο δευτερεύων διατάκτης δεν έχει τη διαβεβαίωση ότι οι υποκείµενες 
πράξεις είναι κανονικές, θα διοργανώνονται επιτόπιοι έλεγχοι πριν από την τελική πληρωµή. 
Αυτοί οι επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές.  

Επίσης εκ των υστέρων έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται επιτόπου από εξωτερικούς ελεγκτές σε 
ένα δείγµα συναλλαγών. Η επιλογή αυτών των συναλλαγών θα συνδυάζει την αξιολόγηση 
κινδύνου και µια τυχαία επιλογή. 

Επιπλέον, η σηµερινή λογιστική θυρίδα θα επεξεργάζεται τα αποτελέσµατα των εκ των 
υστέρων λογιστικών ελέγχων. 

Όσον αφορά τις διεθνείς οργανώσεις, θα υποχρεούνται, στο πλαίσιο των διαδικασιών τους 
λογιστικής, λογιστικού και εσωτερικού ελέγχου και σύναψης συµβάσεων, να εφαρµόζουν 
πρότυπα που παρέχουν εγγυήσεις ισοδύναµες µε τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα. 
Επιπλέον, οι επιµέρους συµφωνίες που συνάπτονται µε διεθνείς οργανώσεις για τη χορήγηση 
χρηµατοδότησης θα περιλαµβάνουν λεπτοµερείς διατάξεις για την εκτέλεση των καθηκόντων 
που ανατίθενται στις διεθνείς αυτές οργανώσεις. Θα εξασφαλίζουν επίσης επαρκή εκ των 
υστέρων ετήσια γνωστοποίηση των δικαιούχων χρηµατοδότησης από τον προϋπολογισµό.  
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2.2.3. Κόστος ελέγχου 

Εκτιµήθηκε το κόστος των ελέγχων το οποίο υπολογίζεται σε βάση συνόλου και καλύπτει 
όλες τις δραστηριότητες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την επαλήθευση των 
δικαιωµάτων του δικαιούχου/αντισυµβαλλοµένου και την κανονικότητα των δαπανών. Τα 
δεδοµένα ως προς το κόστος έχουν συγκεντρωθεί από συνεντεύξεις µε το προσωπικό σχετικά 
µε τα ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης που αφιερώθηκαν στους ελέγχους. 

Αποτέλεσµα του υπολογισµού ανά ηµερολογιακό έτος: 

Εκ των προτέρων έλεγχοι βάσει εγγράφων και επιτόπιοι έλεγχοι: 5.616.200 ευρώ (0,6% της 
χρηµατοδότησης – 958,19 εκατ. ευρώ) 

Εκ των υστέρων επιτόπιοι έλεγχοι: 531.000 ευρώ (0,05% της χρηµατοδότησης – 958,19 εκατ. 
ευρώ) 

Συνολικό κόστος ελέγχων ανά ηµερολογιακό έτος: 6.147.200 ευρώ (0,64% της 
χρηµατοδότησης – 958,19 εκατ. ευρώ) 

2.2.4. Οφέλη από τον έλεγχο 

Το ετήσιο κόστος των ελέγχων του προτεινόµενου επιπέδου αντιπροσωπεύει περίπου το 5% 
του ετήσιου προϋπολογισµού των επιχειρησιακών δαπανών (σε αναλήψεις υποχρεώσεων – 
δηλ. 6.147.200 ευρώ/123.627.000 ευρώ για το πρώτο έτος, όπως αναφέρεται στον πίνακα 
3.2.1). Αυτό δικαιολογείται από το µεγάλο αριθµό των συναλλαγών που πρέπει να ελέγχονται 
(βλ. αποτελέσµατα στο τµήµα 3.2.2). Πράγµατι, στον τοµέα της απασχόλησης και των 
κοινωνικών υποθέσεων, η άµεση και η από κοινού διαχείριση συνεπάγονται την ανάθεση 
πολυάριθµων συµβάσεων και τη χορήγηση επιδοτήσεων για δράσεις, καθώς και την καταβολή 
πολλών επιχειρησιακών επιχορηγήσεων σε µη κυβερνητικές οργανώσεις, σωµατεία και 
συνδικάτα. Ο κίνδυνος που συνδέεται µε τις δραστηριότητες αυτές αφορά την ικανότητα 
(ειδικά) των µικρότερων οργανώσεων να ελέγχουν αποτελεσµατικά τις δαπάνες. 

Κατά το περασµένο έτος, οι συµπληρωµατικοί ελεγκτές επαλήθευσης έλεγξαν 21,8% του 
συνόλου των συναλλαγών, οι οποίες αντιπροσώπευαν 84,6% του συνολικού προϋπολογισµού 
(59,4% για τις δαπάνες άµεσης διαχείρισης). Κατά συνέπεια, ο αριθµός των διαπιστωθέντων 
σφαλµάτων µειώθηκε από 95 το 2009 σε 67 το 2010, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 
σφάλµατος 8,6% επί του αριθµού των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών. Τα περισσότερα 
από τα σφάλµατα είχαν τυπικό χαρακτήρα και δεν είχαν επίπτωση όσον αφορά τη βεβαιότητα 
σχετικά µε τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών.  

Το 2010, εξωτερικοί ελεγκτές έλεγξαν το 20,78% του προϋπολογισµού επιτόπου. Το επίπεδο 
σφάλµατος ήταν κάτω από το επίπεδο σηµαντικότητας (1,08%). 

2.2.5. Αναµενόµενο επίπεδο του κινδύνου µη συµµόρφωσης µε τους ισχύοντες κανόνες 

Το 2010, το προηγούµενο ποσοστό σφάλµατος για τους εκ των προτέρων ελέγχους των 
συναλλαγών έφθασε το 8,6% του συνολικού αριθµού των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών. 
Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γ∆ EMPL του περασµένου έτους, 
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κανένα από τα σφάλµατα που εντοπίστηκαν δεν είχε αντίκτυπο στο επίπεδο αξιοπιστίας 
σχετικά µε τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών. 

Το προηγούµενο ποσοστό σφάλµατος για τους επιτόπιους ελέγχους υπό άµεση διαχείριση 
ήταν 1,08%. Αυτό το επίπεδο σφάλµατος θεωρήθηκε αποδεκτό, δεδοµένου ότι ήταν κάτω από 
το επίπεδο σηµαντικότητας του 2%. 

Οι προτεινόµενες αλλαγές στο πρόγραµµα δεν θα επηρεάσουν τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται 
σήµερα η διαχείριση των πιστώσεων. Το υφιστάµενο σύστηµα ελέγχου αποδείχθηκε ότι είναι 
σε θέση να αποτρέπει ή/και να εντοπίζει σφάλµατα ή/και παρατυπίες, και, σε περίπτωση που 
αυτά συντρέχουν, να τα διορθώνει. Ως εκ τούτου, τα ιστορικά ποσοστά σφάλµατος 
αναµένεται να παραµείνουν στα ίδια επίπεδα. 
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2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας  

Προσδιορίζονται τα υφιστάµενα ή προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας. 

Η Επιτροπή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση 
δράσεων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, τα οικονοµικά 
συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων 
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 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 
2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων25 και το άρθρο 53 στοιχείο α) του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού.  

Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία του 
λογιστικού ελέγχου, βάσει εγγράφων και επιτόπιων ελέγχων, η οποία ασκείται σε όλους τους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων, αντισυµβαλλοµένους και υπεργολάβους, που έλαβαν 
χρηµατοδότηση από την Ένωση. Η OLAF εξουσιοδοτείται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους 
και επιθεωρήσεις στους οικονοµικούς παράγοντες έχουν σχέση, άµεσα ή έµµεσα, µε τη 
χρηµατοδότηση αυτή, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισµό (Ευρατόµ, 
ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 199626, µε στόχο τη διαπίστωση 
απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνοµης ενέργειας σε σχέση µε συµφωνία ή απόφαση 
επιχορήγησης ή µια σύµβαση που αφορά χρηµατοδότηση εκ µέρους της Ένωσης.  

Με την επιφύλαξη των προηγούµενων εδαφίων, 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.  

                                                 
25 ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1. 
26 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2. 
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

3.1. Τοµέας(-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(-ές) των δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζεται (-ονται)  

• Υφιστάµενες γραµµές του προϋπολογισµού για τις δαπάνες  

Κατά σειρά τοµέων πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του προϋπολογισµού. 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος  
δαπάνης Συνεισφορά  Τοµέας 

του 
πολυετούς 
δηµοσιονο

µικού 
πλαισίου 

Αριθµός  
[Περιγραφή…...….] 

∆Π/Μ∆Π 
(27) 
 

χωρών 
της 

ΕΖΕΣ28 
 

υποψήφιων 
χωρών29 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια του 
άρθρου 18 παρ. 1 
στοιχείο αα) του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

1α 04 03 04 XX 
EURES - – επιχειρησιακές δαπάνες ∆Π. ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1α 
04 04 01 XX 
Progress – επιχειρησιακές δαπάνες 
 

∆Π ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1α 

04 04 15 XX 
EPMF (ευρωπαϊκός µηχανισµός 
µικροχρηµατοδοτήσεων) – 
επιχειρησιακές δαπάνες 

∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1α 04 01 04 04 
EURES (ευρωπαϊκές υπηρεσίες 
απασχόλησης) δαπάνες διοικητικής 
διαχείρισης 

Μ∆Π  ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1α 04 01 04 10  
Πρόγραµµα Progress  
δαπάνες διοικητικής διαχείρισης 

Μ∆Π ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1α 04 01 04 11  
Ευρωπαϊκός µηχανισµός 
µικροχρηµατοδοτήσεων — δαπάνες 
διοικητικής διαχείρισης 

Μ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού, των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία  

Κατά σειρά τοµέων πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του προϋπολογισµού. 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος 
δαπάνης Συνεισφορά  Τοµέας 

πολυετο
ύς Αριθµός  ∆Π/Μ∆Π. χωρών υποψηφίων τρίτων κατά την έννοια του 

                                                 
27 ∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις /Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις. 
28 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.  
29 Οι υποψήφιες και, κατά περίπτωση, οι δυνητικά υποψήφιες χώρες. 
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δηµοσιο
νοµικού 
πλαισίο

υ 

[Τοµέας….] της ΕΖΕΣ χωρών χωρών άρθρου 18 παρ. 1 
στοιχείο αα) του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

1 

[XX.YY.YY.YY] 
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την 
κοινωνική αλλαγή και την καινοτοµία 
– άξονας Progress – επιχειρησιακές 
δαπάνες  
 

∆Π ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1 

[XX.YY.YY.YY] 
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την 
κοινωνική αλλαγή και την καινοτοµία 
– άξονας EURES – επιχειρησιακές 
δαπάνες  

∆Π ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1 

[XX.YY.YY.YY] 
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την 
κοινωνική αλλαγή και την καινοτοµία 
- άξονας «Μικροχρηµατοδοτήσεις και 
κοινωνική επιχειρηµατικότητα» - 
επιχειρησιακές δαπάνες 

∆Π ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1α 

[XX.YY.YY.YY] 
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την 
κοινωνική αλλαγή και την καινοτοµία 
- άξονας Progress 
δαπάνες διοικητικής διαχείρισης 

Μ∆Π ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1α 

[XX.YY.YY.YY] 
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την 
κοινωνική αλλαγή και την καινοτοµία 
- άξονας EURES 
δαπάνες διοικητικής διαχείρισης 

Μ∆Π  ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

1α 

[XX.YY.YY.YY] 
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την 
κοινωνική αλλαγή και την καινοτοµία 
- άξονας «Μικροχρηµατοδοτήσεις και 
κοινωνική επιχειρηµατικότητα» - 
δαπάνες διοικητικής διαχείρισης 

Μ∆Π ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
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3.2. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις δαπάνες  

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιµώµενου αντικτύπου στις δαπάνες  

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Τοµέας πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  Αριθµός ΤΟΜΕΑΣ 1: Έξυπνη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη  

 

Γ∆: <EMPL>   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ΣΥΝΟΛΟ 

 Επιχειρησιακές πιστώσεις             

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1) 74.176 75.858 77.413 78.618 80.297 82.098 85.694    554.154 

Άξονας Progress 
Πληρωµές (2) 23.617 46.581 50.306 70.130 68.425 69.129 71.773 61.677 52.866 39.650 554.154 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 1α) 18.544 18.964 19.353 19.654 20.075 20.524 21.424    138.538 

Άξονας EURES 
Πληρωµές 2α) 14.703 15.033 15.333 15.573 15.903 16.209 16.984 14.400 14.400  138.538 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 1α) 24.726 25.286 25.804 26.206 26.766 27.366 28.564    184.718 

Άξονας «Μικροχρηµατοδοτήσεις» 
Πληρωµές 2α) 24.726 25.286 25.804 26.206 26.766 27.366 28.564    184.718 

Αποθεµατικό 6.181 6.322 6.451 6.551 6.692 6.842 7.141    46.180 

            

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

=1+1
α +3 123.627 126.430 129.021 131.029 133.831 136.829 142.823    923.590 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
για τη Γ∆ <EMPL>  

Πληρωµές 
=2+2
α 

+3 

69.227 93.222 97.894 118.460 117.786 119.546 124.462 76.077 67.266 39.650 923.590 
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Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4) 123.627 126.430 129.021 131.029 133.831 136.829 142.823    923.590  ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών 

πιστώσεων  
Πληρωµές (5) 69.227 93.222 97.894 118.460 117.786 119.546 124.462 76.077 67.266 39.650 923.590 

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα 
χρηµατοδοτούµενων από το κονδύλιο ειδικών 
προγραµµάτων  

(6) 4.400 4.600 5.000 5.000 5.200 5.200 5.200   

  
34.600 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+ 6 128.027 131.030 134.021 136.029 139.030 142.029 148.024  

  958.190 
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

στον ΤΟΜΕΑ 1 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού 

πλαισίου Πληρωµές =5+ 6 73.627 97.822 102.894 123.460 122.986 124.746 129.662 76.077 
67.266 39.650 958.190 

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τοµείς: 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4)             ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών 

πιστώσεων  
Πληρωµές (5)            

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα 
χρηµατοδοτούµενων από το κονδύλιο ειδικών 
προγραµµάτων  

(6)         
   

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+ 6         

   
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
στους ΤΟΜΕΙΣ 1έως 4 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου 

(Ποσό αναφοράς) 
Πληρωµές =5+ 6         
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Τοµέας πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  5 «∆ιοικητικές δαπάνες» 

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

Γ∆: <EMPL.> 
 Ανθρώπινοι πόροι  14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 102.2 

 Άλλες διοικητικές δαπάνες  1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 9.94 

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ <EMPL.> Πιστώσεις  16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 112.14 

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
στον ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων  
= Σύνολο πληρωµών) 

16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 112.14 

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ΣΥΝΟΛΟ 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 144.047 147.05 150.041 152.049 155.05 158.049 164.044    1,070.33 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

στους ΤΟΜΕΙΣ 1έως 5 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  Πληρωµές 89.647 133.844 118.91 139.483 139.007 140.767 145.679 76.077 67.266 39.650 1,070.33 

3.2.2. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω: 
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Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

  Έτος 
2014  

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Αναγρά
φονται 
οι 

στόχοι 
και οι 
υλοποιή
σεις  

 

 

Είδος 
υλοποί
ησης30 

 

Μέσο 
κόστος  
υλοποί
ησης 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν  Κόστο

ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν  Κόστο

ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστο

ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστο

ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστο

ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστο

ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστο

ς 
Συνολι
κός 

αριθµό
ς 

υλοποι
ήσεων 

Σύνολ
ο  

κόστου
ς 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1: Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών γνώσεων ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πολιτική της Ένωσης για την απασχόληση και η κοινωνική 
πολιτική της, καθώς και η νοµοθεσία της σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις συνθήκες στα επιµέρους 
κράτη µέλη και τις λοιπές συµµετέχουσες χώρες 

                                                 
30 Οι υλοποιήσεις αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ. αριθµός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηµατοδοτήθηκαν, χιλιόµετρα δρόµων που 

κατασκευάστηκαν, κ.λπ.). 
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Παρακολού
θηση και 
αξιολόγηση 
της 
εφαρµογής 
και του 
αντικτύπου 
της 
νοµοθεσίας 
και των 
πολιτικών 
της ΕΕ για 
την 
απασχόλησ
η και τις 
συνθήκες 
εργασίας 
και της 
κοινωνικής 
πολιτικής 
της, µεταξύ 
άλλων 
µέσω 
σχετικών 
δικτύων 
εµπειρογνω
µόνων 

Αποθήκη 
δεδοµέν
ων, χώρα 
και 
δίκτυο 
νοµικών 
εµπειρογ
νωµόνων

0,20 14 2,698 14 2,708 14 2,718 14 2,968 14 2,739 14 3,049 14 3,191 98 20,071 

Έρευνα και 
ανάλυση 
σχετικά µε 
τους τοµείς 
της 
απασχόλησ
ης, των 
συνθηκών 
εργασίας 
και της 
κοινωνικής 
πολιτικής 
µε σκοπό 
την 
πληροφόρη
ση και τη 
διαµόρφωσ
η 
θεµατολογί
ου 
πολιτικής 
σε επίπεδο 
ΕΕ και 
διεθνές 
επίπεδο, 
µεταξύ 

διερευνη
τικές 
µελέτες, 
συνεργα
σία µε 
διεθνείς 
οργανώσ
εις  

0,34 14 4,338 14 4,67 14 4,495 14 4,842 14 4,749 14 5,267 14 5,585 98 33,946 
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άλλων και 
µέσω 
συνεργασία
ς µε 
διεθνείς 
οργανώσεις 

Ανάπτυξη 
και 
διάδοση 
κοινών 
µεθοδολογι
ών, 
δεικτών και 
σηµείων 
αναφοράς 
σχετικά µε 
την 
απασχόλησ
η και την 
κοινωνική 
πολιτική 

Ευρωπαϊ
κό 
εργαστή
ριο για 
την 
κινητικό
τητα 
στην 
απασχόλ
ηση 
Συνεργα
σία µε το 
Cedefop, 
νέοι 
δείκτες, 
κοινά 
σχέδια 
µε ΚΚΕρ 

0,79 5 3,87 5 3,886 5 3,691 5 3,918 5 3,936 5 4,102 5 4,4 35 27,803 
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Συλλογή, 
επεξεργασί
α και 
διάδοση 
δεδοµένων 
και 
στατιστικώ
ν, ιδίως σε 
συνεργασία 
µε την 
Eurostat, 
έρευνες 

ΕΕΥ, 
Ευρωπαϊ
κό 
Παρατηρ
ητήριο 
για τις 
κενές 
θέσεις, 
Ευρωβα
ρόµετρα, 
ειδικές 
ενότητες 
της ΕΕ∆, 
βάση 
δεδοµέν
ων ΠΑΕ 

0,5 10 7,112 10 7,115 10 6,94 10 7,187 10 7,124 10 7,262 10 7,301 70 50,041 

Εκτιµήσεις 
αντικτύπου 
(ΕΑ) και 
αξιολογήσε
ις προς 
ενηµέρωση 
των 
διαδικασιώ
ν χάραξης 
πολιτικής 
της 
Επιτροπής, 
συµπεριλα
µβανοµένω
ν των 
αξιολογήσε
ων του 
προγράµµα
τος 

Εκθέσεις
, 
προπαρα
σκευαστι
κές 
µελέτες 
για ΕΑ 

0,32 6 1,747 5 1,549 7 2,847 5 1,785 7 2,915 5 1.,946 7 2,376 42 15,165 

Ετήσια 
παρακολού
θηση του 
προγράµµα
τος 

Ετήσιες 
εκθέσεις 
παρακολ
ούθησης 0,3 0 0 1 0,3 0 0 1 0,3 0  1 0,3 0 0 3 0,9 
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Υποσύνολο για τον ειδικό 
στόχο αριθ. 1 49 19,765 49 20,228 50 20,691 49 21 50 21,463 49 21,926 50 22,853 346 147,926 
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2: ∆ιευκόλυνση της αποτελεσµατικής ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς αποκλεισµούς, της αµοιβαίας µάθησης και του διαλόγου σχετικά µε την πολιτική της Ένωσης για 
την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική της, καθώς και τη νοµοθεσία της σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας, σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να βοηθούνται τα 
κράτη µέλη και οι λοιπές συµµετέχουσες χώρες στην ανάπτυξη των πολιτικών τους και στην εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ένωσης· 
Αξιολογήσ
εις από 
οµοτίµους, 
αµοιβαία 
µάθηση και 
ανταλλαγή 
ορθών 
πρακτικών 
σε 
συναφείς 
τοµείς 
πολιτικής  

∆ιάλογος 
µεταξύ 
∆ΥΑ, 
αξιολογή
σεις από 
οµοτίµου
ς, 
σεµινάρι
α 
αµοιβαία
ς 
µάθησης 

0,19 30 5,71 29 5,545 31 6,062 31 6,1 31 6,076 31 6,093 32 6,471 215 42,057 

Ανάπτυξη 
και 
συντήρηση 
των 
συστηµάτω
ν 
πληροφόρη
σης µε 
στόχο την 
ανταλλαγή 
και τη 
διάδοση 
πληροφορι
ών σχετικά 
µε την 
πολιτική 
και τη 
νοµοθεσία 
της ΕΕ σε 
συναφείς 
τοµείς 

Κοινά 
σχέδια 
µε τον 
ΟΟΣΑ, 
τη ∆ΟΕ, 
την 
Παγκόσµ
ια 
Τράπεζα, 
τη 
EUROM
OD· 
Πανόραµ
α 
δεξιοτήτ
ων της 
ΕΕ, 
δικτυακό 
εργαλείο 
για τις 
αξιολογη
µένες 
πρακτικέ
ς των 
υπηρεσι
ών 
απασχόλ
ησης 

0,93 6 5,15 6 5,343 6 5,248 6 5,514 6 5,713 6 6,114 6 6,143 42 39,225 
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Κατάρτιση 
και 
αµοιβαία 
µάθηση για 
νοµικούς 
και 
υπεύθυνους 
πολιτικής  

Σεµινάρι
α  

0,1 8 0,8 8 0,8 8 0,8 8 0,8 8 0,8 8 0,8 8 0,8 56 5,6 

Εκστρατείε
ς 
πληροφόρη
σης και 
επικοινωνί
ας σε 
επίπεδο ΕΕ 
και σε 
εθνικό 
επίπεδο 

Εκδηλώ
σεις, 
οπτικοα
κουστικ
ό και 
διαφηµι
στικό 
υλικό 

0,49 4 1,9 4 1,914 4 1,928 4 1,943 4 2,069 4 1,973 4 1,988 28 13,715 

Ανταλλαγή 
προσωπικο
ύ µεταξύ 
εθνικών 
διοικήσεων 

Ανταλλ
αγή 
επιθεωρ
ητών 
SLIC, 
επισκέψ
εων, 
εκθέσεω
ν 

0,06 16 0,9 0,06 0,9 0,06 0,9 0,06 0,9 0,06 0,9 0,06 0,9 0,06 0,9 112 6,3 

Χρηµατοδό
τηση 
παρατηρητ
ηρίων σε 
ευρωπαϊκό 
επίπεδο 

Ευρωπαϊ
κό 
Παρατηρ
ητήριο 
Απασχόλ
ησης  

0,29 5 1,32 5 1,344 5 1,368 5 1,393 5 1,419 5 1,445 5 1,471 35 9,76 

Οδηγοί, 
εκθέσεις 
και 
εκπαιδευτι
κό υλικό  

Οδηγοί 
ορθής 
πρακτική
ς και 
άλλες 
εκπαιδευ
τικές 
εκδόσεις 

0,16 5 0,8 5 0,8 5 0,8 5 0,8 5 0,8 5 0,8 5 0,8 35 5,6 
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∆ραστηριό
τητες 
δικτύωσης 
µεταξύ 
εξειδικευµέ
νων 
φορέων σε 
ευρωπαϊκό 
επίπεδο 

∆ίκτυο 
HOPES, 
άλλες 
συνεδριά
σεις 0,23 6 1,39 6 1,39 6 1,39 6 1,39 6 1,39 6 1,39 6 1,39 42 9,73 

∆ιεθνή 
συνέδρια 
για την 
προαγωγή 
της 
εξωτερικής 
διάστασης 
της 
απασχόλησ
ης και της 
κοινωνικής 
πολιτικής 

∆ιεθνή 
συνέδρια

0,7 14 0,9 14 0,912 14 0,924 14 0,937 14 0,949 14 0,962 14 1,336 98 6,92 

Συνέδρια, 
σεµινάρια, 
συζητήσεις 
στρογγυλής 
τραπέζης, 
κτλ. 
σχετικά µε 
τη 
νοµοθεσία 
της ΕΕ και 
θέµατα 
πολιτικής 
στους 
τοµείς της 
απασχόλησ
ης, των 
συνθηκών 
εργασίας 
και της 
κοινωνικής 
πολιτικής 

Εκδηλώ
σεις σε 
ευρωπαϊ
κό 
επίπεδο, 
διασκέψε
ις της 
Προεδρί
ας, 
σεµινάρι
α 
υποστήρι
ξης της 
ΑΜΣ 

0,16 18 2,906 19 3,24 20 3,041 20 3,082 21 3,216 22 3,447 23 3,85 143  

Αξιοποίησ
η και 
διάδοση 
των 
αποτελεσµ
άτων του 
προγράµµα
τος 

∆ηµοσιε
ύσεις, 
εργαλείο 
ΤΠ  

0,17 3 0,45 3 0,5 4 0,57 3 0,56 3 0,55 3 0,54 3 0,48 22 3,65 
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Υποσύνολο για τον ειδικό 
στόχο αριθ. 2 115 22,226 115 22,688 119 23,031 118 23,419 119 23,882 120 24,464 122 25,629 828 165,339 
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 3: Παροχή οικονοµικής στήριξης στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να δοκιµάζουν µεταρρυθµίσεις στην κοινωνική πολιτική και στην πολιτική της αγοράς 
εργασίας, ενίσχυση της ικανότητας των κύριων παραγόντων για εκπόνηση και εφαρµογή κοινωνικών πειραµατισµών και παροχή σε όλους της δυνατότητας πρόσβασης στις σχετικές γνώσεις και 
εµπειρία 

Οικονοµικ
ή στήριξη 
σχεδίων 
κοινωνικο
ύ 
πειραµατισ
µού 

Επιχορη
γήσεις 

1,17 9 9,8 9 9,8 9 10,7 9 11,2 10 11,7 10 12 10 12,2 66 77,4 

∆ραστηριό
τητες 
ανάπτυξης 
ικανοτήτω
ν 

Έρευνα, 
µεθοδολ
ογικά 
επιτεύγµ
ατα, 
ανάλυση
, 
δραστηρ
ιότητες 
κατάρτι
σης, 
µεταξύ 
άλλων, 
µέσω 
δικτύων 
εµπειρο
γνωµόν
ων, 
κοινές 
πρακτικ
ές, 
ψηφιακέ
ς 
πλατφόρ
µες 

0,14 10 1,65 12 1,8 10 1,3 10 1,4 10 1,2 8 0,986 8 1,098 68 9,434 
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∆ραστηριό
τητες 
ευαισθητο
ποίησης. 

Συνέδρι
α, 
εργαστή
ρια, 
αξιολογ
ήσεις 
από 
οµοτίµο
υς, 
ανταλλα
γή 
ορθών 
πρακτικ
ών, 
επικοινω
νία 

0,15 10 1,609 12 1,765 14 1,671 10 1,275 10 1,281 10 1,5 10 1,8 76 10,901 

Υποσύνολο για τον ειδικό 
στόχο αριθ. 3 

 
29 13,059 33 13,365 33 13,671 29 13,875 30 14,181 28 14,486 28 15,098 210 97,735 
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 4: Παροχή, στις οργανώσεις της Ένωσης και τις εθνικές οργανώσεις, οικονοµικής στήριξης για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν, να προάγουν και να 
στηρίζουν την εφαρµογή της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και της νοµοθεσίας της σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας. 

Στήριξη σε 
επίπεδο 
ΕΕ 
βασικών 
δικτύων 
των 
οποίων οι 
δραστηριό
τητες 
συνδέονται 
µε την 
υλοποίηση 
των 
στόχων 
του 
προγράµµ
ατος 
(συµφωνίε
ς-πλαίσια 
εταιρικής 
σχέσης) 

Επιχορη
γήσεις 
(δαπάνε
ς 
διαχείρι
σης των 
δικτύων
) 

0,71 14 9 14 9,3 14 9,5 14 9,8 14 10 14 10,249 14 11 98 68,849 
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Ενίσχυση 
δηµοσίων 
αρχών, 
οργανώσε
ων της 
κοινωνίας 
των 
πολιτών 
και άλλων 
σχετικών 
παραγόντω
ν (π.χ. 
υπηρεσιών 
απασχόλη
σης) 
κατόπιν 
δηµοσίευσ
ης 
προσκλήσε
ων 
υποβολής 
προτάσεων 

Επιχορη
γήσεις 
σχεδίων 

0,6 16 8,927 16 9,051 16 9,276 16 9,249 16 9,472 16 9,645 16 9,775 112 65,395 

∆ηµιουργί
α 
ικανοτήτω
ν των 
παρόχων 
µικροπιστ
ώσεων  

Ανταλλ
αγές 
ορθών 
πρακτικ
ών, 
κατάρτι
ση, 
παροχή 
συµβουλ
ών και 
εκτίµησ
η 

0,06 20 1,2 20 1,224 20 1,248 20 1,273 20 1,299 20 1,325 20 1,341 140 8,91 

Υποσύνολο για τον ειδικό 
στόχο αριθ. 4 50 19,127 50 19,575 50 20,024 50 20,322 50 20,771 50 21,219 50 22,116 350 143,154 
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 5: Εξασφάλιση ότι υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις για εργασία και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για τους ενδεχόµενους 
αιτούντες και τους εργοδότες 

Ανάπτυξη 
του 
δικτυακού 
τόπου 
EURES 
και της 
υπηρεσίας 
εξυπηρέτη
σης, καθώς 
και των 
πυλών για 
την 
επαγγελµα
τική 
κινητικότη
τα 

Βάση 
βιογραφ
ικών 
σηµειωµ
άτων 
και 
κενών 
θέσεων 
απασχόλ
ησης 
στην 
πύλη για 
την 
επαγγελ
µατική 
κινητικό
τητα 

1,5 4 6,000 4 6,000 4 6,000 4 6,000 4 6,000 4 6,000 4 6,000 28 42 

Υποστήριξ
η των 
υπηρεσιών 
απασχόλη
σης όσον 
αφορά τη 
συµβολή 
τους στην 
ανάπτυξη 
ευρωπαϊκώ
ν αγορών 
εργασίας 
ανοικτών 
και 
προσβάσιµ
ων σε 
όλους 
µέσω της 
κατάρτιση
ς και της 
δικτύωσης 
στο 
EURES, 
δραστηριο
τήτων 
ενηµέρωσ
ης και 
επικοινωνί
ας και της 
οργάνωσης 

∆ραστη
ριότητες 
κατάρτι
σης, 
συνεδρι
άσεις 
συντονι
σµού, 
συνεδρι
άσεις 
οµάδων 
εργασία
ς 
σχετικά 
µε την 
κατάρτι
ση, 
καθώς 
και 
συνεδρι
άσεις 
οµάδων 
εργασία
ς 
σχετικά 
µε 
εκστρατ
είες 
επικοινω
νίας και 

1,4 3 3,019 3 3,439 3 3,829 3 4,129 3 4,549 3 4,999 3 5,899 21 29,863 
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ευρωπαϊκώ
ν ηµερίδων 
για την 
απασχόλη
ση 

συµβολ
ή στη 
διοργάν
ωση 
πανηγυρ
ικών 
εκδηλώ
σεων για 
την 
απασχόλ
ηση 

Υποσύνολο για τον ειδικό 
στόχο αριθ. 5 

7 9,019 7 9,439 7 9,829 7 10,129 7 10,549 7 10,999 7 11,899 49 71,863 
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 6: Ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη και την τοποθέτηση εργαζοµένων σε θέσεις εργασίας µέσω του συµψηφισµού προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

Τοποθέτησ
η 
εργαζοµέν
ων σε 
θέσεις 
εργασίας 
µέσω του 
συµψηφισµ
ού 
προσφοράς 
και 
ζήτησης 
εργασίας 
σε 
ευρωπαϊκό 
επίπεδο, 
συµπεριλα
µβανοµένω
ν των 
δράσεων 
για την 
τοποθέτησ
η νέων σε 
απασχόλησ
η 

Αριθµός 
νέων 
εργαζοµέ
νων που 
τοποθετο
ύνται σε 
κράτος 
µέλος 
άλλο από 
τη χώρα 
κατοικία
ς τους  

3175 3000 9,525 3000 9,525 3000 9,525 3000 9,525 3000 9,525 3000 9,525 3000 9,525 21000 66,675 

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 6 66,675 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 7: Αύξηση της πρόσβασης στη µικροχρηµατοδότηση και της διαθεσιµότητάς της 
Μικροδάνε
ια 

Όγκος 
µικροδαν
είων που 
παρασχέ
θηκαν 
(εκατ. 
ευρώ) 

0,002 5657 11,314 5837 11,674 5972 11,944 6015 12,030 6074 12,148 6134 12,268 6269 12,538 41958 83,916 

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 7 83,916 
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 8: Οικοδόµηση της θεσµικής ικανότητας των παρόχων µικροπιστώσεων 
Χρηµατοδό
τηση για τη 
δηµιουργία 
ικανοτήτων 
µέσω 
επιχορηγήσ
εων, 
δανείων 
και 
επενδύσεω
ν µε ίδια 
κεφάλαια 

Αριθµός 
παρόχων 
µικροπισ
τώσεων 
που 
υποστηρί
ζονται 0,203 4 0,812 5 1,015 5 1,015 6 1,218 7 1,421 7 1,421 8 1,62 42 8,522 

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 8 
8,522 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 9: Στήριξη της ανάπτυξης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας 
∆άνεια και 
ίδια 
κεφάλαια 
για 
επιχειρήσει
ς 
κοινωνικής 
οικονοµίας 

Αριθµός 
επιχειρή
σεων 
κοινωνικ
ής 
οικονοµί
ας που 
έχουν 
λάβει 
δάνεια/ίδ
ια 
κεφάλαι
α 

0,12 105 12,600 105 12,600 107 12,840 108 12,960 110 13,200 114 13,680 120 14,400 769 92,28 

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 9 92,28 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(επιχειρησιακές πιστώσεις χωρίς 
χορήγηση αποθεµατικού 5%) 

 97,682  99,881  101,879  103,478  105,677  108,062  112,825  877,41 
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3.2.3. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα 

3.2.3.1. Συνοπτική παρουσίαση  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικής λειτουργίας  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικής λειτουργίας, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΤΟΜΕΑΣ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 
        

Ανθρώπινοι πόροι  14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 102,2 

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες  1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 9.94 

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  
16.02 

16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 

112.14 

 

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 531 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  
 

        

Ανθρώπινοι πόροι          

Άλλες δαπάνες  
διοικητικού 
χαρακτήρα 

3.567 3.567 3.567 3.567 3.567 3.567 3.567 24.969 

Υποσύνολο  
εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  

3.567 3.567 3.567 3.567 3.567 3.567 3.567 24.969 

 

ΣΥΝΟΛΟ 19.587 19.587 19.587 19.587 19.587 19.587 19.587 137.109. 

                                                 
31 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρµογής των προγραµµάτων ή/και 

δράσεων της Ε.Ε. (πρώην γραµµές «ΒΑ»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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3.2.3.2.  Κατ’ εκτίµηση απαιτούµενοι ανθρώπινοι πόροι  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων 
πόρων  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων πόρων, 
όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Εκτίµηση που εκφράζεται σε µονάδες ισοδυνάµων πλήρους απασχόλησης χωρίς δεκαδικά ψηφία 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων) 
04 01 01 01 (Έδρα και γραφεία 
αντιπροσωπείας της Επιτροπής) 109 109 109 109 109 109 109 

XX 01 01 02 (Αντιπροσωπείες)      

XX 01 05 01 (Έµµεση έρευνα)      

10 01 05 01 (Άµεση έρευνα)      

 Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδες ισοδυνάµων πλήρους απασχόλησης: FTE)32 
 

04 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το «συνολικό 
κονδύλιο») 11 11 11 11 11 11 11 

XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΥ, ΝΕΑ, ΤΥ και ΑΕΕ 
στις Αντιπροσωπείες)      

- στην έδρα34 
 

     XX 01 04 εε33 
 

- σε αντιπροσωπείες       

XX 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - Έµµεση 
έρευνα)      

10 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - Άµεση έρευνα)      

Άλλη γραµµή του προϋπολογισµού (να 
προσδιοριστεί)      

ΣΥΝΟΛΟ 120 120 120 120 120 120 120 

XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού. 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους καλύπτονται από τις πιστώσεις που 
έχουν ήδη χορηγηθεί για τη διαχείριση της δράσης και /ή για αναδιάταξη εντός της Γ∆ και 
που συµπληρώνονται κατά περίπτωση µε πρόσθετα κονδύλια τα οποία θα µπορούσαν να 
χορηγηθούν στη διαχειρίστρια Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανοµής, 
λαµβανοµένων υπόψη των δηµοσιονοµικών περιορισµών. 

                                                 
32 ΣΥ = Συµβασιούχος υπάλληλος· ΠΠ = Προσωρινό προσωπικό («Intιrimaire»), ΝΕΑ = Νεαρός 

εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία («Jeune Expert en Dιlιgation»), ΤΥ = Τοπικός υπάλληλος, ΑΕΕ = 
Αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας. 

33 Κάτω από το ανώτατο όριο για εξωτερικό προσωπικό από τις πιστώσεις λειτουργίας (πρώην γραµµές 
«ΒΑ»). 

34 Κυρίως για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 
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Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων: 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι  

Εξωτερικό προσωπικό  
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3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο  

–  Η πρόταση /πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το ισχύον πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο. 

–  Η πρόταση απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Να εξηγηθεί ο απαιτούµενος επαναπρογραµµατισµός µε τον προσδιορισµό των σχετικών γραµµών 
του προϋπολογισµού και των αντίστοιχων ποσών. 

–  Η πρόταση /πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση του µέσου ευελιξίας ή 
την αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου35. 

Να εξηγηθούν οι ανάγκες, µε τον προσδιορισµό των σχετικών τοµέων και γραµµών του 
προϋπολογισµού, καθώς και των αντίστοιχων ποσών. 

3.2.5. Συνεισφορές τρίτων  

– Η πρόταση /πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη  

– Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη χρηµατοδότηση που εκτιµάται κατωτέρω: 

Πιστώσεις σε εκατοµµύρια ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 
Έτος 

N 
Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

… να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η 
διάρκεια του αντικτύπου (βλ. 

σηµείο 1.6) 
Σύνολο 

Να προσδιοριστεί ο 
φορέας 
συγχρηµατοδότησης  

        

ΣΥΝΟΛΟ 
συγχρηµατοδοτούµενων 
πιστώσεων  

        

 
 

                                                 
35 Βλ. σηµεία 19 και 24 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας. 
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3.3. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στα έσοδα  

–  Η πρόταση /πρωτοβουλία δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο που περιγράφεται 
κατωτέρω. 

 στους ιδίους πόρους  

 στα διάφορα έσοδα  

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Αντίκτυπος της πρότασης /πρωτοβουλίας36 
 Γραµµή εσόδων του 

προϋπολογισµού: 

∆ιαθέσιµες 
πιστώσεις για 
το τρέχον 
οικονοµικό 

έτος 
Έτος 

N 
Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

…να εγγραφούν όσες στήλες 
απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η 

διάρκεια του αντικτύπου (βλ. σηµείο 1.6) 

Άρθρο ….............         

Για τα διάφορα έσοδα µε ειδικό προορισµό να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραµµή(ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που έχει(ουν) επηρεαστεί. 

- 

Να προσδιοριστεί η µέθοδος υπολογισµού του αντικτύπου στα έσοδα. 

- 

 

                                                 
36 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασµούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόµενα ποσά 

πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά µετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα 
είσπραξης. 


