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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2008 ενέκρινε Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την 
Ανάκαμψη της Οικονομίας (ΕΣΑΟ), το οποίο προβλέπει την ανάληψη δράσης 
προτεραιότητας ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη προσαρμογή των οικονομιών των 
κρατών μελών στις τρέχουσες προκλήσεις.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του δικού της σχεδίου ανάκαμψης της οικονομίας, είχε ήδη 
προτείνει το Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο του 2008 ορισμένες κανονιστικές τροποποιήσεις 
για την απλοποίηση των κανόνων εφαρμογής της πολιτικής συνοχής και την αύξηση της 
προχρηματοδότησης (προκαταβολές) προς τα προγράμματα ΕΤΠΑ και ΕΚΤ.

Στις 3 Ιουνίου 2009 η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση με τίτλο «κοινή δέσμευση για την 
απασχόληση», στην οποία προτείνονται επιπρόσθετα μέτρα για την προώθηση της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα 
της απασχόλησης.

Η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο να καταβληθούν νέες προσπάθειες για τη διευκόλυνση της 
διαχείρισης της κοινοτικής χρηματοδότησης προκειμένου να επιταχυνθεί η ροή της προς τους 
δικαιούχους οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την οικονομική ύφεση.

Η παρούσα πρόταση, που εγκρίθηκε στις 22 Ιουλίου 2009, συμπεριλαμβάνει περαιτέρω 
στοιχεία απλοποίησης, με γενικό στόχο την επιτάχυνση των συγχρηματοδοτούμενων 
επενδύσεων στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες και την ενίσχυση του αντίκτυπου της 
χρηματοδότησης στο σύνολο της οικονομίας, κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 
στον τομέα της απασχόλησης. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι η κινητήριος δύναμη 
της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι βασικότεροι φορείς βιώσιμης ανάπτυξης που έχει ως στόχο 
τη δημιουργία πολυάριθμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Σε ολόκληρη την ΕΕ, 
περίπου 23 εκατομμύρια ΜΜΕ, που αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπεύθυνες για 75 περίπου εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Σε 
ορισμένους βασικούς κλάδους, όπως η κλωστοϋφαντουργία, ο κατασκευαστικός κλάδος ή  ο 
κλάδος κατασκευής επίπλων, οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν έως και το 80% των θέσεων 
απασχόλησης.

Η περαιτέρω αυτή απλοποίηση και διευκρίνιση των κανόνων που διέπουν την πολιτική 
συνοχής αναμφισβήτητα θα επηρεάσουν θετικά τον ρυθμό υλοποίησης των προγραμμάτων, 
ιδίως μέσω της διάθεσης στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σαφέστερων και με 
λιγότερη γραφειοκρατία κανόνων που θα παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία κατά την 
προσαρμογή των προγραμμάτων στις νέες προκλήσεις.

Η εν λόγω πρόταση απαιτεί τροποποίηση του κανονισμού αριθ.° 1083/2006 του Συμβουλίου 
σχετικά με τις γενικές διατάξεις που διέπουν την πολιτική συνοχής,
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη 
η διαχείριση της κοινοτικής 
χρηματοδότησης και η επιτάχυνση των 
επενδύσεων στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες, αλλά και να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπος της χρηματοδότησης στην 
οικονομία, είναι αναγκαία η περαιτέρω 
απλοποίηση των κανόνων της πολιτικής 
συνοχής.

(2) Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη 
η διαχείριση της κοινοτικής 
χρηματοδότησης και η επιτάχυνση των 
επενδύσεων στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες, αλλά και να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπος της χρηματοδότησης στην 
οικονομία και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, είναι αναγκαία η περαιτέρω 
απλοποίηση των κανόνων της πολιτικής 
συνοχής.

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Όπως περιγράφεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης 
Ιουνίου 2009, με τίτλο «Κοινή δέσμευση 
για την απασχόληση», προκειμένου να 
αμβλυνθούν τα προβλήματα σχετικά με 
τις ταμειακές ροές τα οποία προκύπτουν 
στα κράτη μέλη ως συνέπεια των 
δημοσιονομικών περιορισμών κατά τη 
διάρκεια της κορύφωσης της κρίσης και 
να επιταχυνθεί η εφαρμογή των ενεργών 
μέτρων για την αγορά εργασίας που 
αποσκοπούν στη στήριξη των πολιτών 
και, πιο συγκεκριμένα, των ανέργων ή 
όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο ανεργίας, 

διαγράφεται
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είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν για 
περιορισμένη χρονική περίοδο οι 
διατάξεις αναφορικά με τον υπολογισμό 
των ενδιάμεσων πληρωμών. Για το λόγο 
αυτό ενδείκνυται, χωρίς να 
μεταβάλλονται οι εθνικές υποχρεώσεις 
συγχρηματοδότησης οι οποίες ισχύουν για 
τα επιχειρησιακά προγράμματα καθ’ όλη 
την περίοδο προγραμματισμού, να 
ικανοποιήσει η Επιτροπή , εφόσον το 
ζητήσουν τα κράτη μέλη, τις αιτήσεις 
ενδιάμεσων πληρωμών στο 100% της 
δημόσιας συνεισφοράς για κάθε άξονα 
προτεραιότητας των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Η ορθή εφαρμογή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και η 
βέλτιστη χρήση της χρηματοδότησης της 
Ένωσης κρίνονται απαραίτητες για την 
αντιμετώπιση της ανάγκης να 
εφαρμοστούν τα ενεργητικά μέτρα  για 
την αγορά εργασίας όπως είναι η 
κατάρτιση σε περίπτωση ανεργίας, η 
πρόβλεψη και η διαχείριση της 
αναδιάρθρωσης, η προσαρμογή των 
ικανοτήτων ή ακόμη η παροχή υψηλής 
ποιότητας κλάδων μαθητείας για τους 
νέους. Κατά την περίοδο της οικονομικής 
και χρηματοπιστωτικής κρίσης, 
προβάλλει επιτακτικότερη η ανάγκη να 
εξακολουθούν τα άτομα να εργάζονται ή 
να τα διευκολύνουμε να ξαναβρούν μια 
νέα εργασία  

Or. fr
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Άρθρο 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το άρθρο 77 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Άρθρο 77
Κοινοί κανόνες υπολογισμού ενδιάμεσων 
πληρωμών και πληρωμών του τελικού 
υπολοίπου
1. Οι ενδιάμεσες πληρωμές και οι 
πληρωμές του τελικού υπολοίπου 
υπολογίζονται εφαρμόζοντας το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης που ορίζεται στην 
απόφαση σχετικά με το οικείο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε άξονα 
προτεραιότητας, στην επιλέξιμη δαπάνη 
που μνημονεύεται στο πλαίσιο του εν 
λόγω άξονα προτεραιότητας σε κάθε 
δήλωση δαπανών πιστοποιημένη από την 
αρχή πιστοποίησης.
Ωστόσο, η κοινοτική συνεισφορά μέσω 
των ενδιάμεσων πληρωμών και των 
πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν 
είναι μεγαλύτερη από τη δημόσια 
συνεισφορά και το ανώτατο ποσό 
συνδρομής από τα Ταμεία για κάθε άξονα 
προτεραιότητας που ορίζεται στην 
απόφαση της Επιτροπής με την οποία 
εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
2. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1, στην περίπτωση 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, οι 
ενδιάμεσες πληρωμές από την Επιτροπή 
για τις δηλώσεις δαπανών που 
αποστέλλουν τα κράτη μέλη έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 μπορούν, αν ένα κράτος 
μέλος το ζητήσει προκειμένου να 
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διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων για 
την καταπολέμηση της κρίσης, να 
πραγματοποιηθούν με καταβολή του 
100% της δημόσιας συνεισφοράς για 
κάθε άξονα προτεραιότητας, όπως 
αναφέρεται στον εν λόγω άξονα 
προτεραιότητας στη δήλωση δαπανών η 
οποία πιστοποιείται από την αρχή 
πιστοποίησης. Όταν το κράτος μέλος 
προβεί σε αυτή την επιλογή, η Επιτροπή 
εφαρμόζει το εν λόγω σύστημα σε όλες τις 
αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών που 
αποστέλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2010 για το εν λόγω επιχειρησιακό 
πρόγραμμα.
Η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό 
καταβαλλόμενο ποσό σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο και το υπολογιζόμενο ποσό 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 δεν λαμβάνεται υπόψη 
στον υπολογισμό των ενδιάμεσων 
πληρωμών για τις δηλώσεις δαπανών οι 
οποίες αποστέλλονται μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2010. Ωστόσο, η εν λόγω 
διαφορά λαμβάνεται υπόψη για τους 
σκοπούς της διάταξης σύμφωνα με το 
άρθρο 79, παράγραφος 1 και τον 
υπολογισμό των πληρωμών του τελικού 
υπολοίπου.»

Or. fr


