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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μια τρίτη και μια 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και 
την καινοτομία
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0609),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 46 στοιχείο δ), το άρθρο 149, το
άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 175 παράγραφος 3 της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την 
πρόταση στο Κοινοβούλιο (C7-0318/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υπεβλήθησαν, στο πλαίσιο του 
Πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και 
αναλογικότητας, από το κοινοβούλιο της Σουηδίας, στις οποίες υποστηρίζεται ότι το 
σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
23ης Φεβρουαρίου 20121,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της (...)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. επισημαίνει ότι η συνολική χρηματοδότηση που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση θα 
πρέπει να θεωρείται ως ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί μόλις επιτευχθεί συμφωνία για 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020·

3. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

                                               
1 ΕΕ C ... (Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
2 ΕΕ C ... Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κοινωνική αλλαγή και την 
καινοτομία

Πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κοινωνική πρόοδο και την 
απασχόληση και την τροποποίηση της 
απόφασης αριθ. 283/2010/EΕ

Or. en

Τροπολογία2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 πρόοδο και την
απασχόληση (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 
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5ης Απριλίου 2011, που αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Ένωσης6 της απόφασης 
της Επιτροπής 2003/8/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1612/68 όσον αφορά την αντιστάθμιση 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας7 και της 
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»).

5ης Απριλίου 2011, που αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Ένωσης6 της απόφασης 
της Επιτροπής 2003/8/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1612/68 όσον αφορά την αντιστάθμιση 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας7 και της 
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»).

Or. en

Τροπολογία3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 ανταποκρινόμενο
στις κοινωνικές ανάγκες που δεν 
ικανοποιούνται ή ικανοποιούνται 
ανεπαρκώς και αφορούν την 
καταπολέμηση της φτώχιας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την προώθηση
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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.

υψηλού επιπέδου ποιότητας
απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας, 
τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας που θα προλαμβάνει τη 
φτώχεια και τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
ρόλο των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών. 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.

Or. en

Τροπολογία4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα πρέπει 
να βοηθήσει στον εντοπισμό, την 
αξιολόγηση και ανάπτυξη των 
καινοτόμων λύσεων και πρακτικών μέσω 
της πειραματικής κοινωνικής πολιτικής 
με στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη 
στην αύξηση της αποτελεσματικότητας 
των αγορών εργασίας τους και την 
περαιτέρω βελτίωση των πολιτικών τους 
κοινωνικής προστασίας και ένταξης, 
όπου απαιτείται. Η πειραματική 
κοινωνική πολιτική αφορά πρακτική 
δοκιμή των κοινωνικών καινοτομιών 
βάσει σχεδίων. Επιτρέπει τη συλλογή
στοιχείων σχετικά με τη σκοπιμότητα
των κοινωνικών καινοτομιών. Οι 
επιτυχημένες ιδέες θα πρέπει να 
επιδιώκονται σε ευρύτερη κλίμακα με 
χρηματοδοτική υποστήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 
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καθώς και άλλες πηγές. Η εμπειρία 
δείχνει ότι τα σχέδια πειραματικής 
κοινωνικής πολιτικής συχνά είναι 
διάρκειας μεταξύ τριών και πέντε ετών
και περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία
από φορείς όλων των μεγεθών. Τα εθνικά 
κέντρα πληροφόρησης για την 
πειραματική κοινωνική πολιτική, όπου 
έχουν συσταθεί, πρέπει να προβλέπουν 
μονοαπευθυντική διαδικασία για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και υποστηρίζουν τη 
δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων και
συνεργασιών.

Or. en

Τροπολογία5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώξει μια συνεκτική προσέγγιση για 
την προώθηση της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας. Η 
εφαρμογή του θα πρέπει να εξορθολογιστεί 
και να απλουστευτεί, ιδίως μέσω μιας 
δέσμης κοινών διατάξεων που να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γενικούς 
στόχους, τυπολογία ενεργειών, καθώς και 
ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να επικεντρωθεί σε μεγάλα έργα με 
σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, ώστε
να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα και να μειωθεί 
ο διοικητικός φόρτος τόσο για τους 
δικαιούχους όσο και για την Επιτροπή. 
Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη 
χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους 
(χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά 
και ενιαία ποσοστά), ιδίως για την 
εφαρμογή προγραμμάτων κινητικότητας. 

(5) Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώξει μια συνεκτική προσέγγιση για 
την προώθηση υψηλής ποιότητας
απασχόλησης και την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. 
Η εφαρμογή του θα πρέπει να 
εξορθολογιστεί και να απλουστευτεί, ιδίως 
μέσω μιας δέσμης κοινών διατάξεων που 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
γενικούς στόχους, τυπολογία ενεργειών, 
καθώς και ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επικεντρωθεί σε έργα με σαφή
προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Θα πρέπει 
να παρέχει την ίδια στήριξη σε μικρά, 
μεσαία και μεγάλα έργα. Προκειμένου να 
επιτευχθεί κρίσιμη μάζα και να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος, με παράλληλη παροχή 
πρόσβασης σε εμπλεκόμενους φορείς, 
όπως σε μικρές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίξει τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
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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.

δικτύων και συνεργασιών. 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 που 
καθορίζονται από κοινού από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(7) Η Ένωση ευρίσκεται σε προνομιακή 
θέση για να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για ανταλλαγές πολιτικής και 
αμοιβαία μάθηση μεταξύ των κρατών 
μελών στους τομείς της απασχόλησης, της 
κοινωνικής προστασίας και της 
κοινωνικής ένταξης. 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, δημιουργώντας με 
τον τρόπο αυτόν νέες πολιτικές εξελίξεις.

Or. en
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Τροπολογία7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(9) Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην προώθηση της 
ποιοτικής απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού και της φτώχειας καθώς και
στην καταπολέμηση της κρίσης, και
πρέπει να συνεργάζονται στενά σε όλες 
τις δράσεις που αποσκοπούν στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που δραστηριοποιούνται σε διάφορα 
επίπεδα θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση 
να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος. 
Ως εκ τούτου, οι κοινωνικοί εταίροι και οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη, 
την αξιολόγηση, την πρακτική δοκιμή και 
τη διάδοση των νέων πολιτικών. Θα 
πρέπει να διαμορφωθούν συνεργασίες 
υψηλής ποιότητας σε όλα τα πολιτικά
επίπεδα. Η αρχή της συνεργασίας θα
πρέπει να ενισχυθεί και να επεκταθεί ως
κατευθυντήρια αρχή σε όλα τα τμήματα
του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(10) Η Ένωση έχει αναλάβει να ενισχύει 
την κοινωνική διάσταση της 
παγκοσμιοποίησης με την προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας και των κανόνων 
εργασίας, όχι μόνο στα κράτη μέλη της, 
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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 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 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), 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.

αλλά επίσης 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 
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, ιδίως τη 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και 
άλλους συναφείς φορείς των Ηνωμένων 
Εθνών, 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.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(11) Σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 
ΣΛΕΕ, 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 
οικειοθελούς διακρατικής γεωγραφικής 
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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».

κινητικότητας των εργαζομένων, την 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων παροχής 
συμβουλών, επαγγελματικού 
προσανατολισμού και τοποθέτησης σε 
θέσεις εργασίας σε εθνικό και σε 
διασυνοριακό επίπεδο για τους 
εργαζόμενους και τους εργοδότες που 
βρίσκονται σε κίνηση, συμβάλλοντας έτσι 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ωστόσο, η 
ίδια η Επιτροπή δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να λειτουργήσει ως υπηρεσία
απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Τα στοχευμένα προγράμματα 
κινητικότητας θα πρέπει να στηρίζουν 
μόνον δραστηριότητες πρόσληψης που 
έχουν ως στόχο την απασχόληση υψηλής 
ποιότητας, την εξασφάλιση επαρκών και
αξιοπρεπών μισθών και συνθηκών 
εργασίας βάσει των συλλογικών 
συμβάσεων ή των κατώτατων μισθών. Οι 
βασικές δραστηριότητες του EURES, 
όπως η παροχή συμβουλών και η 
ενημέρωση των ατόμων που αναζητούν 
εργασία, καθώς και έργα όπως οι 
διασυνοριακές συνεργασίες EURES, θα 
πρέπει να προαχθούν περαιτέρω. 
Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στις πιθανές αρνητικές 
συνέπειες της στοχευμένης γεωγραφικής 
κινητικότητας όσον αφορά τους 
ειδικευμένους εργαζόμενους, ένα
πρόβλημα που είναι γνωστό ως «διαρροή 
εγκεφάλων».

Or. en
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Τροπολογία11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Σε πολλές παραμεθόριες περιοχές οι 
διασυνοριακές συνεργασίες EURES 
αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για 
την ανάπτυξη μιας πραγματικής 
ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Κάθε 
διασυνοριακή συνεργασία EURES αφορά 
τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο κρατών 
μελών ή ενός κράτους μέλους και μιας 
άλλης συμμετέχουσας χώρας, και 
συνεπώς διαθέτει σαφή, οριζόντιο 
χαρακτήρα και προστιθέμενη αξία σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, οι διασυνοριακές συνεργασίες
EURES θα πρέπει να συνεχίσουν να
υποστηρίζονται μέσω των οριζόντιων 
δραστηριοτήτων της Ένωσης, οι οποίες
θα μπορούσαν να συμπληρωθούν από 
εθνικούς πόρους ή από το ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
του EURES θα πρέπει να λάβει υπόψη 
ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι 
κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να
αναπτύξουν κοινούς δείκτες για την 
αξιολόγηση της ποιότητας της 
απασχόλησης και των συνθηκών 
εργασίας όσον αφορά τις θέσεις εργασίας 
EURES. Καθώς οι εξερχόμενες
τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας σε ένα 
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κράτος μέλος σημαίνει εισερχόμενες
τοποθετήσεις σε άλλο κράτος μέλος, 
ανάλογα με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες
συνθήκες της αγοράς εργασίας και των 
σχετικών μοντέλων κινητικότητας, η 
αξιολόγηση δεν θα πρέπει να εστιάζεται 
μόνο στις εισερχόμενες ή εξερχόμενες
τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας σε 
μεμονωμένες χώρες αλλά ιδιαίτερα στα 
συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο 
Ένωσης. Επιπλέον, η παροχή συμβουλών 
δεν οδηγεί απαραιτήτως σε μετρήσιμη 
κινητικότητα ή τοποθετήσεις σε θέσεις 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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, 
οι γυναίκες 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.

Or. en
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Τροπολογία14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Τα άτομα που επιθυμούν να 
ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε 
θέση να επωφεληθούν από προγράμματα
καθοδήγησης και κατάρτισης που 
συνοδεύουν τη στήριξη με τη μορφή της
μικροχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο της πλουραλιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της 
Ευρώπης. Μπορούν να ενεργούν ως 
καταλύτες κοινωνικών αλλαγών
επινοώντας καινοτόμους λύσεις, και, ως εκ 
τούτου, να προσφέρουν πολύτιμη συμβολή 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το 
πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να βελτιώσει 
την πρόσβαση των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας στη 
χρηματοδότηση και, με τον τρόπο αυτό, να 
συμβάλει στην πρωτοβουλία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας που δρομολόγησε η 
Επιτροπή11.

(16) Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο της πλουραλιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της 
Ευρώπης. Μπορούν να ενεργούν ως 
καταλύτες κοινωνικής προόδου
επινοώντας καινοτόμους λύσεις, και, ως εκ 
τούτου, να προσφέρουν πολύτιμη συμβολή 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το 
πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να βελτιώσει 
την πρόσβαση των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας στη 
χρηματοδότηση και, με τον τρόπο αυτό, να 
συμβάλει στην πρωτοβουλία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας που δρομολόγησε η 
Επιτροπή11.

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Οι 
δράσεις της Ένωσης θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές προς τη χρήση των
χρηματοδοτικών μέσων από τα κράτη 
μέλη για τη μικροχρηματοδότηση και την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα. Οι φορείς 
που είναι επιφορτισμένοι με την
εφαρμογή των δράσεων θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την προστιθέμενη αξία και 
να αποφεύγουν την επανάληψη της
χρηματοδότησης μέσω των πόρων της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(18) Σύμφωνα με τo άρθρo 3 παράγραφος 
3 της ΣΕΕ και το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να προάγει την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε 
όλες τις δραστηριότητές του μέσω της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και, κατά περίπτωση, μέσω ειδικών 
δράσεων για την προώθηση της 
απασχόλησης των γυναικών και της 
κοινωνικής ένταξης. Σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, το πρόγραμμα θα 
πρέπει να στηρίζει την ενσωμάτωση 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.

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Το κοινοτικό πρόγραμμα για την
απασχόληση και την κοινωνική
αλληλεγγύη – Progress (το πρόγραμμα 
Progress) περιελάμβανε τα τμήματα με 
τίτλο «Καταπολέμηση των διακρίσεων
και ποικιλομορφία» και «Ισότητα των 
φύλων», τα οποία πρόκειται να
συνεχιστούν και να αναπτυχθούν 
περαιτέρω σύμφωνα με το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα και Ιθαγένεια». Επιπλέον, η
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
Progress υπογράμμιζε την ανάγκη για
περισσότερες προσπάθειες και νέες 
πρωτοβουλίες όσον αφορά την ισότητα
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και την καταπολέμηση των διακρίσεων. 
Επομένως, η διατήρηση μιας ισχυρής 
εστίασης σε αυτά τα θέματα σε όλες τις 
σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα είναι
υψίστης σημασίας. Η ισότητα και η 
καταπολέμηση των διακρίσεων δεν 
αποτελούν μόνο νομικά ζητήματα, αλλά 
και θεμελιώδεις προκλήσεις για την 
κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΛΕΕ και 
τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμβάλλει στην εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου υψηλής ποιότητας
απασχόλησης, τη διασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής προστασίας και την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού 

Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικό προς άλλα 
προγράμματα της Ένωσης και να 
αναγνωρίζει ότι κάθε όργανο θα πρέπει 
να λειτουργεί βάσει των ειδικών 
διαδικασιών που το διέπουν. Ως εκ 
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τούτου, οι ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν 
πρέπει να λαμβάνουν διπλή 
χρηματοδότηση. Με στόχο την επίτευξη 
προστιθέμενης αξίας και ουσιαστικού 
αντικτύπου της χρηματοδότησης από την 
Ένωση, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
συνέργειες μεταξύ του προγράμματος, 
άλλων προγραμμάτων της Ένωσης και 
των διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως του 
ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 
την παροχή πληροφόρησης σχετικής με 
τις πολιτικές προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτές 
συνδέονται με τους γενικούς στόχους του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
παρακολουθείται, να αξιολογείται και να 
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προσαρμόζεται ή να τροποποιείται, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη ανταπόκριση στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και τις
αντίστοιχες προτεραιότητες πολιτικής
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να
ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την
κατανομή των κονδυλίων στους άξονες
του προγράμματος, χρησιμοποιώντας το
αποθεματικό 5%, και σε επιμέρους
τμήματα εντός των αξόνων σε ετήσια
βάση. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την εκπόνηση 
και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 Επιτροπή.

(25) Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες θα 
πρέπει να ανατίθενται στην Επιτροπή με
σκοπό την εξασφάλιση ενιαίων όρων για
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Οι αρμοδιότητες αυτές 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 
των κανόνων και των γενικών αρχών 
σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από 
τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Όσον αφορά την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του 
προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επικουρείται από ένα στρατηγικό 
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συμβουλευτικό συμβούλιο που θα 
προεδρεύεται από την Επιτροπή και θα 
αποτελείται από αντιπροσώπους των
κρατών μελών και άλλων συμμετεχουσών 
χωρών, των συνδικάτων, των 
οργανώσεων των εργοδοτών και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
που διοργανώνονται σε επίπεδο Ένωσης, 
οι οποίες εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα
στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κοινωνική πρόοδο και την 
απασχόληση (εφεξής «το πρόγραμμα») 
στόχος του οποίου είναι να συμβάλει στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», των πρωταρχικών στόχων της, των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών 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 υψηλής 
ποιότητας απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς και αξιοπρεπούς κοινωνικής 
προστασίας, την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, 
καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Δραστηριοποιείται 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.

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια 
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός 
σκοπός είναι μάλλον η επίτευξη 
κοινωνικών στόχων, παρά η δημιουργία 
κέρδους για τους ιδιοκτήτες της, τα μέλη 
της και τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Δραστηριοποιείται στην αγορά μέσω της 
παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με 
επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και 
κυρίως επανεπενδύει τα πλεονάσματα για 
την περαιτέρω προαγωγή των κοινωνικών 
σκοπών της. 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.

Or. en

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) Ως «κοινωνική καινοτομία» 
νοούνται καινούριες παρεμβάσεις που 
αφορούν την κοινωνία τόσο όσον αφορά 
τους σκοπούς τους όσο και τα μέσα τους 
και παρέχουν πιο αποτελεσματικές, 
αποδοτικές, βιώσιμες λύσεις και/ή απλώς
απαντήσεις στις κοινωνικές ανάγκες που
δεν ικανοποιούνται ή ικανοποιούνται 
ανεπαρκώς όσον αφορά την 
καταπολέμηση της φτώχιας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την προαγωγή
ενός υψηλού επίπεδο ποιότητας
απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας, 
την εξασφάλιση επαρκούς κοινωνικής 
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προστασίας που θα προλαμβάνει τη 
φτώχεια και τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην 
κοινωνική πρόοδο. 
Η κοινωνική καινοτομία πρέπει να είναι 
τεκμηριωμένη και να βελτιώνει την 
ποιότητα της ζωής και της εργασίας. Δεν 
πρέπει να κρίνεται κυρίως βάσει
οικονομικών κριτηρίων, αλλά, μάλλον,
βάσει της προστιθέμενης αξίας της για 
την κοινωνία στο σύνολό της.

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ β) Ως «πειραματική κοινωνική 
πολιτική» νοείται η πρακτική δοκιμή 
βάσει έργου των κοινωνικών καινοτομιών
προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία
σχετικά με την αποτελεσματικότητα και 
τη σκοπιμότητά τους, καθώς τα έργα 
αυτά είναι περιορισμένα σε χρόνο και 
περιλαμβάνουν μια ποικιλία από φορείς
όλων των μεγεθών. 
Τα αποτελέσματα των πειραμάτων
βοηθούν να καθοριστεί εάν και υπό ποιες
συνθήκες οι κοινωνικές καινοτομίες 
μπορούν να εφαρμοστούν σε ευρύτερη 
κλίμακα. Η πειραματική κοινωνική
πολιτική στοχεύει στη βελτίωση της ζωής 
των δικαιούχων μέσω εξατομικευμένων 
υπηρεσιών ή προϊόντων. Απαιτεί
μακροπρόθεσμη και βιώσιμη
χρηματοδότηση πιλοτικών σχεδίων, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση, καθώς 
και την άμεση συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων και των δικαιούχων.

Or. en
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Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

α) Τον άξονα Progress, ο οποίος στηρίζει 
την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
πολιτικής της Ένωσης στους τομείς της
απασχόλησης, των συνθηκών εργασίας,
της κοινωνικής προστασίας, της 
κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας καθώς και
της νομοθεσίας στους εν λόγω τομείς και 
προάγει την τεκμηριωμένη χάραξη 
πολιτικής και την κοινωνική πρόοδο, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους 
και σε συνεργασία με οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και δημόσιους 
φορείς·

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

β) Τον άξονα EURES ο οποίος στηρίζει τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο του δικτύου EURES, από κοινού 
με τους κοινωνικούς εταίρους και με άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, για την ανάπτυξη της 
ανταλλαγής και της διάδοσης 
πληροφοριών, καθώς και άλλων μορφών 
συνεργασίας όπως είναι οι διασυνοριακές 
συνεργασίες καθώς και η εξατομικευμένη 
παροχή συμβουλών και πληροφοριών για 
άτομα που αναζητούν εργασία, για 
εργαζόμενους και εργοδότες που 
μετακινούνται για την προώθηση της 
οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας 
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των εργαζομένων σε δίκαιη βάση και τη 
συνεισφορά σε υψηλού επιπέδου υψηλής 
ποιότητας απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

γ) Τον άξονα της μικροχρηματοδότησης 
και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ο 
οποίος διευκολύνει την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και την αύξηση της 
διαθεσιμότητάς της για τους πιθανούς 
επιχειρηματίες, ιδίως για εκείνους που 
είναι άνεργοι, κοινωνικά αποκλεισμένοι 
και ευάλωτοι, καθώς και για ήδη 
υπάρχουσες πολύ μικρές επιχειρήσεις και
για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Οι κοινές διατάξεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 1 έως 14, και οι κατ’ 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
αρμοδιότητες και τελικές διατάξεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 26α έως 29, 
ανάλογα με την περίπτωση, 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. 

Or. en
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Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

α) Η ενίσχυση της οικειοποίησης των 
στόχων της Ένωσης στους τομείς της 
απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας 
και ένταξης, της καταπολέμησης της 
φτώχειας και της βελτίωσης των 
συνθηκών εργασίας από τους βασικούς 
αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής σε 
επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο, 
τους κοινωνικούς εταίρους καθώς και από 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και δημόσιους φορείς, έτσι ώστε να 
καλύπτονται οι κοινωνικοί στόχοι της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να 
ασκείται συγκεκριμένη και συντονισμένη 
δράση τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε 
επίπεδο κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

β) Η υποστήριξη της ανάπτυξης 
κατάλληλων, αξιοπρεπών, προσιτών και 
αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και αγορών εργασίας έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η κοινωνική 
ένταξη και υψηλού επιπέδου υψηλής 
ποιότητας απασχόληση και η 
διευκόλυνση της πολιτικής μεταρρύθμισης, 
όπου απαιτείται, με την προαγωγή της 
συμμετοχής όλων των συναφών 
εμπλεκόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και ατόμων 
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που βιώνουν τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και της 
χρηστής διακυβέρνησης, της αμοιβαίας 
μάθησης και της κοινωνικής καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

δ) Η προώθηση της οικειοθελούς
γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων σε δίκαιη βάση και η 
αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης με 
την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας αγορών 
εργασίας της Ένωσης, ανοικτών για όλους 
και προσιτών από όλους·

Or. en

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

ε) Η προώθηση της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης με την αύξηση της 
διαθεσιμότητας μικροχρηματοδότησης και 
της προσβασιμότητας σ’ αυτήν για άνεργα, 
κοινωνικά αποκλεισμένα και ευάλωτα 
άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια 
πολύ μικρή επιχείρηση καθώς και για 
υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
με την επένδυση σε επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας·

Or. en
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Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) Η καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού με την 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων των 
κοινωνικών εταίρων, των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, των 
κοινωνικών επιχειρήσεων και των 
δημόσιων φορέων με ιδιαίτερη έμφαση 
στην κοινωνική καινοτομία και την 
πειραματική κοινωνική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε β) Η βελτίωση των γνώσεων και της 
κατανόησης της κατάστασης που 
επικρατεί στα κράτη μέλη και σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες μέσω της 
ανάλυσης, της αξιολόγησης και της 
στενής παρακολούθησης των πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με τους στόχους αυτούς, το 
πρόγραμμα στοχεύει:

2. Σύμφωνα με τους στόχους αυτούς, το 
πρόγραμμα:

Or. en
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Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

α) Προωθεί την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών μέσω της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου, της εφαρμογής 
θετικής δράσης για την προαγωγή της 
ισότητας των φύλων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει του 
φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή 
του σεξουαλικού προσανατολισμού·

Or. en

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

β) Προάγει υψηλού επιπέδου υψηλής 
ποιότητας απασχόληση, διασφαλίζει 
κατάλληλη και αξιοπρεπή κοινωνική 
προστασία και την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Or. en

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Αρχή της σύμπραξης

Για να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και
απαιτήσεις των δικαιούχων και με σκοπό 
την προαγωγή της χρηστής 
διακυβέρνησης, της αμοιβαίας μάθησης 
και της κοινωνικής καινοτομίας, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη εφαρμόζουν
την αρχή της σύμπραξης καθ’ όλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής του 
προγράμματος. Για τον σκοπό αυτόν, η
Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι πραγματοποιούνται 
τακτικές διαβουλεύσεις με τους 
κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών που
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος και περιλαμβάνονται στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με 
την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του
προγράμματος και των αξόνων του.
Ένα επαρκές ποσό των χρηματοδοτικών 
πόρων διατίθεται για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της αρχής της εταιρικής 
σχέσης, καθώς και για δραστηριότητες 
δημιουργίας ικανοτήτων και 
αρμοδιοτήτων των κοινωνικών εταίρων
και των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα
στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων του
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι πιστώσεις για την εφαρμογή του 
προγράμματος για την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 
2020 ανέρχονται σε [1.006,10] εκατ. ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνολική χρηματοδότηση έχει αυξηθεί κατά 5%, ποσό το οποίο είναι σύμφωνο με το 
ψήφισμα του ΕΚ της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς» (έκθεση SURE): Ωστόσο, η χρηματοδότηση θα πρέπει να θεωρείται ως
ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί μόλις επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με το ΠΔΠ.

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

α) ένα ποσοστό 56% στον άξονα Progress, 
του οποίου τουλάχιστον 50% πρέπει να 
διατίθεται για την κοινωνική προστασία, 
την κοινωνική ένταξη και τη μείωση και 
πρόληψη της φτώχειας και τουλάχιστον 
10% για την καταπολέμηση της ανεργίας 
των νέων· τουλάχιστον το 25% του 
προϋπολογισμού για τον άξονα αυτό 
πρέπει να διατίθεται για την προαγωγή 
της πειραματικής κοινωνικής πολιτικής· θα 
διατεθεί χρηματοδότηση σε μικρά, μεσαία 
και μεγάλα έργα·

Or. en

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα ποσοστό 15% στον άξονα EURES· β) ένα ποσοστό 19% στον άξονα EURES, 
του οποίου τουλάχιστον 40% πρέπει να 
διατίθεται σε στοχευμένα προγράμματα 
κινητικότητας, τουλάχιστον 20% σε 
διακρατικές συμπράξεις και τουλάχιστον 
15% στην κατάρτιση και την παροχή 
προσόντων στο προσωπικό EURES·

Or. en

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) ένα ποσοστό 20% στον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, του οποίου 
τουλάχιστον 45% θα πρέπει να διατίθεται 
στη μικροχρηματοδότηση και 
τουλάχιστον 45% στην κοινωνική 
επιχειρηματικότητα.

Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το υπόλοιπο 5% κατανέμεται μεταξύ των 
τμημάτων σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες πολιτικής που ορίζονται 
από κοινού από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επί μιας 
πρότασης από την Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 26α
σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων
προς τους άξονες, με τη χρήση του
αποθεματικού 5%, και σε επιμέρους
τμήματα εντός των αξόνων σε ετήσια 
βάση, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
προτεραιότητες της πολιτικής στους
τομείς που καλύπτονται από το 
πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ένα μέγιστο ποσοστό 2% της 
χρηματοδότησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 θα πρέπει να διατεθεί στην 
εφαρμογή του προγράμματος για την 
κάλυψη, για παράδειγμα, των εξόδων που 
αφορούν τεχνική και/ή διοικητική 
συνδρομή, μετάφραση, προσφορές, 
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
επικοινωνία προς το αμοιβαίο συμφέρον 
της Επιτροπής και των δικαιούχων. 

Or. en

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) Συλλογή δεδομένων και στατιστικών, 
συνυπολογισμός τόσο ποιοτικών όσο και 
ποσοτικών κριτηρίων, καθώς και 
ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, 
ταξινομήσεων, δεικτών και σημείων 
αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) Έρευνες, μελέτες, αναλύσεις και 
εκθέσεις, ιδίως με την χρηματοδότηση 
δικτύων και την ανάπτυξη 
εμπειρογνωμοσύνης σε θεματικές 
προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Εκτιμήσεις και αξιολογήσεις 
αντικτύπου·

γ) Ποιοτικές και ποσοτικές εκτιμήσεις και 
αξιολογήσεις αντικτύπου, ιδίως δράσεων 
που απαιτούνται για τη μετάφραση των 
ορθών πρακτικών και του πειραματισμού 
σε συνήθη κοινωνική πολιτική·

Or. en
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Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) Παρακολούθηση της προόδου που 
σημειώνουν τα κράτη μέλη και άλλες 
συμμετέχουσες χώρες στις βασικές 
προτεραιότητες που αφορούν τον τομέα 
της απασχόλησης, της κοινωνικής 
προστασίας και ένταξης και την 
καταπολέμηση της φτώχειας σύμφωνα με 
τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», καθώς και τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) Επικεντρωμένες και στρατηγικές 
ανταλλαγές και διάδοση ορθών πρακτικών, 
καινοτόμων προσεγγίσεων και εμπειριών, 
αξιολογήσεις από ομότιμους ειδικούς, 
συγκριτική αξιολόγηση και αμοιβαία 
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μάθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των 
υπευθύνων χάραξης πολιτικής και λοιπών 
ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να 
διευκολυνθεί η γνώση και να σημειωθεί 
πρόοδος στους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την προώθηση 
υψηλού επιπέδου ποιοτικής 
απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς και 
αξιοπρεπούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση των κοινωνικών 
αποκλεισμών και της φτώχειας, αλλά και 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προεδρία του Συμβουλίου, 
εκδηλώσεις, συνέδρια και σεμινάρια·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) Στήριξη της ενεργού δέσμευσης εκ 
μέρους όλων των σχετιζόμενων φορέων, 
στην παρακολούθηση των ήδη 
συμφωνημένων προτεραιοτήτων της 
Ένωσης, όπως η ενεργός ένταξη, η 
καταπολέμηση του προβλήματος των 
αστέγων και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση, η παιδική φτώχεια, η 
ενεργειακή φτώχεια καθώς και η ένδεια 
των μεταναστών και των εθνοτικών 
μειονοτήτων.
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Or. en

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

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 ενίσχυση ικανοτήτων των 
παρόχων μικροπιστώσεων·

Or. en

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Ενίσχυση ικανοτήτων των 
οργανισμών κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) Ενίσχυση ικανοτήτων και 
λειτουργικά έξοδα των διασυνοριακών 
εταιρικών σχέσεων του EURES·

Or. en
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Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Χρηματοδότηση παρατηρητηρίων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

ε) Χρηματοδότηση διαπεριφερειακών και 
διασυνοριακών παρατηρητηρίων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών για βασικές 
θεματικές προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δράσεις 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, 

4. Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση σε 
δίκαιη βάση:
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όπως οι νέοι.
α) Πληροφόρηση και παροχή συμβουλών 
προς άτομα που αναζητούν εργασία, 
μετακινούμενους εργαζόμενους και 
εργοδότες·
β) Προώθηση μιας πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας για τον 
συμψηφισμό κενών θέσεων εργασίας και 
αιτήσεων, καθώς και στοχευμένα 
προγράμματα κινητικότητας για την 
πλήρωση κενών θέσεων εργασίας, εφόσον 
έχουν εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά 
εργασίας και/ή ανάγκη παροχής βοήθειας 
σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, 
όπως οι νέοι.

Or. en

Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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), 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» σε 
τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, 
στο πλαίσιο του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, καθώς και στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της αρχής συνεργασίας και 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων.

Or. en
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Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το πρόγραμμα θα είναι 
συμπληρωματικό προς άλλα 
προγράμματα της Ένωσης και θα 
αναγνωρίζει ότι κάθε όργανο θα 
λειτουργεί βάσει των ειδικών διαδικασιών 
που το διέπουν. Δεν θα δίνεται διπλή 
επιδότηση σε παρόμοιες επιλέξιμες 
δαπάνες, ενώ στενές συνέργειες θα 
αναπτυχθούν μεταξύ του προγράμματος, 
άλλων προγραμμάτων της Ένωσης και 
των Διαρθρωτικών Ταμείων και 
ιδιαιτέρως του ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι δραστηριότητες θα είναι 
συντονισμένες με και συμπληρωματικές 
προς άλλες δράσεις της Ένωσης σε 
τομείς όπως ο κοινωνικός διάλογος, η 
δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η καταπολέμηση των 
διακρίσεων, η ισότητα των φύλων, η 
εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση 
αλλά και η πολιτική για τη νεολαία, η 
έρευνα, η καινοτομία, η 
επιχειρηματικότητα, η υγεία, η διεύρυνση 
και οι εξωτερικές σχέσεις καθώς και η 
γενική οικονομική πολιτική.

Or. en
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Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
ενημερώνονται τακτικά και επαρκώς 
σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του 
προγράμματος.

Η Επιτροπή αναπτύσσει τους 
απαραίτητους δεσμούς με την Επιτροπή 
Απασχόλησης, την Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας, τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια 
στην Εργασία και την Συμβουλευτική 
Επιτροπή περί της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων, έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι ενημερώνονται και 
λαμβάνουν συμβουλές τακτικά και 
επαρκώς σχετικά με την πρόοδο της 
εφαρμογής του προγράμματος.

Η Επιτροπή επίσης αναλαμβάνει να 
ενημερώνει και λοιπές επιτροπές που 
διαχειρίζονται πολιτικές, μέσα και 
δράσεις σχετικές με το πρόγραμμα.
Όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, η 
Επιτροπή στοιχειοθετεί τακτική και 
δομημένη συνεργασία μεταξύ της 
στρατηγικής συμβουλευτικής επιτροπής, 
η οποία αναφέρεται στο άρθρο 26 δ, την 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 26 
στ και τις επιτροπές παρακολούθησης 
που έχουν δημιουργηθεί για άλλες 
σχετικές πολιτικές, μέσα και δράσεις.

Or. en

Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες 
πληροφόρησης και ενημέρωσης που
σχετίζονται με το πρόγραμμα 
διευκολύνουν την ορατότητα και φέρνουν 
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τους πολίτες πιο κοντά στους άξονες 
Progress, EURES και 
«Μικροχρηματοδοτήσεις και κοινωνική 
επιχειρηματικότητα» του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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

Or. en

Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με σκοπό την τακτική παρακολούθηση 
του προγράμματος και την 
πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών 
που απαιτούνται για την πολιτική και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης, η 
Επιτροπή συντάσσει 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.

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 ποιοτικές και 
ποσοτικές εκθέσεις παρακολούθησης και 
τις υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Οι εκθέσεις 
αποστέλλονται για ενημέρωση στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή καθώς και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών. Οι ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης αφορούν τα 
αποτελέσματα του προγράμματος και 
περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον 
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αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα των 
αξόνων του, συμπεριλαμβανομένου, όπου 
αυτό κρίνεται απαραίτητο, του συνολικού 
αριθμού πολιτών που έχουν λάβει 
βοήθεια, έχουν τοποθετηθεί και/ή ακόμα 
εργάζονται, καθώς και των αριθμό των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων και 
κοινωνικών επιχειρήσεων που ακόμα 
λειτουργούν στο τέλος της περιόδου 
αρωγής, καθώς και πληροφορίες για τη 
συμβατότητα με άλλα χρηματοδοτικά 
μέσα της Ένωσης, και ιδιαίτερα το ΕΚΤ.
Οι ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης 
καλύπτουν επίσης 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.

Or. en

Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν κάποια αξιολόγηση, η οποία 
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ ή το 
άρθρο 9 της απόφασης αριθ. 
283/2010/ΕΕ, ή η αξιολόγηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου αποκαλύψει τεράστιες 
ελλείψεις του προγράμματος, τότε η 
Επιτροπή παρουσιάζει μια πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνει τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις του 
προγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Πριν από κάθε πρόταση παράτασης 
του προγράμματος πέραν του 2020, η 
Επιτροπή παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών 
μια αξιολόγηση της εννοιολογικής ισχύος 
αλλά και των αδυναμιών του 
προγράμματος 2014-2020. 

Or. en

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικές διατάξεις Ειδικές διατάξεις των αξόνων του 
προγράμματος

Or. en

Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Θεματικοί τομείς

Ο άξονας Progress περιλαμβάνει τους 
ακόλουθους θεματικούς τομείς:
α) απασχόληση·
β) κοινωνική προστασία, κοινωνική 
ένταξη και μείωση και πρόληψη της 
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φτώχειας·
γ) συνθήκες εργασίας·
δ) πειραματική κοινωνική πολιτική ως 
οριζόντιος τομέας.

Or. en

Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

α) Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής 
ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών 
γνώσεων για να εξασφαλιστεί ότι η 
πολιτική της Ένωσης στους τομείς της 
απασχόλησης, των συνθηκών εργασίας, 
της κοινωνικής προστασίας, της 
κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς και
η νομοθεσία των εν λόγω τομέων
βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
πολιτών, τις κοινωνικές προκλήσεις και 
τις κοινωνικές συνθήκες στα επιμέρους 
κράτη μέλη και στις άλλες συμμετέχουσες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Διευκόλυνση 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 

β) Διευκόλυνση της αποτελεσματικής 
ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς 
αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης και 
του διαλόγου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την απασχόληση και της 
ανοιχτής μεθόδου συντονισμού στους 
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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·

τομείς της κοινωνικής προστασίας και 
ένταξης και μέσω δικτύωσης των 
ειδικευμένων υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων, σχετικά με την πολιτική της 
Ένωσης για την απασχόληση, τις 
συνθήκες εργασίας, την κοινωνική 
προστασία, την κοινωνική ένταξη και την 
καταπολέμηση της φτώχειας, καθώς και
τη νομοθεσία των εν λόγω τομέων 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·

Or. en

Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 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·

γ) Παροχή οικονομικής στήριξης στους 
φορείς χάραξης πολιτικής για να 
δοκιμάζουν μεταρρυθμίσεις στην 
κοινωνική πολιτική και στην πολιτική της 
αγοράς εργασίας, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, ώστε να διασφαλίζεται η 
επαρκής και αξιοπρεπής κοινωνική 
προστασία, η κοινωνική ένταξη, η 
μείωση της φτώχειας, το υψηλό επίπεδο 
υψηλής ποιότητας απασχόλησης καθώς 
και καλύτερες συνθήκες εργασίας, να 
ενισχύουν την ικανότητα των κύριων 
παραγόντων για εκπόνηση και εφαρμογή 
πειραματικής κοινωνικής πολιτικής και 
να καθιστούν προσιτές τις σχετικές 
γνώσεις και την εμπειρία·

Or. en
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Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 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.

δ) Παροχή, στις ευρωπαϊκές, εθνικές και 
περιφερειακές οργανώσεις, 
χρηματοδοτικής στήριξης για την ενίσχυση 
της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν, να 
προωθούν και να στηρίζουν την εφαρμογή 
της πολιτικής της Ένωσης στους τομείς 
της απασχόλησης, των συνθηκών 
εργασίας, της κοινωνικής προστασίας, 
της κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς και 
της νομοθεσίας που διέπει τους εν λόγω 
τομείς.

Or. en

Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Υπηρεσίες απασχόλησης· β) Δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) Μη κυβερνητικές οργανώσεις σε όλα τα 
πολιτικά επίπεδα·

Or. en
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Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Για την υλοποίηση του 
προγράμματος, η Επιτροπή θα εδραιώσει 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία και 
την Ασφάλεια στην Εργασία και το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των 
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με 
διεθνείς οργανώσεις και ιδιαίτερα με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΟΣΑ, τη 
ΔΟΕ και λοιπά όργανα των Ηνωμένων 
Εθνών καθώς και την Παγκόσμια 
Τράπεζα.

Or. en

Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 διαγράφεται
Εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
ανατίθενται στην Επιτροπή
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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.
2. Όλα τα άλλα μέτρα που είναι αναγκαία 
για την εφαρμογή του άξονα Progress 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 18 παράγραφος 2.

Or. en

(Δείτε τροπολογία του άρθρου 26 παράγραφος ε)

Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
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.

Or. en

(Δείτε τροπολογία του άρθρου 26 παράγραφος στ)
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Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
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.

Or. en

(Δείτε τροπολογία του άρθρου 26 παράγραφος ζ)

Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Θεματικοί τομείς

Ο άξονας EURES περιλαμβάνει τους 
ακόλουθους θεματικούς τομείς:
α) Υπηρεσίες πληροφόρησης, παροχή 
συμβουλών και αντιστοίχιση θέσεων 
εργασίας για τους μετακινούμενους 
εργαζόμενους και τους εργοδότες·
β) Στοχευμένα προγράμματα 
κινητικότητας·
γ) Διακρατική, τομεακή και 
διασυνοριακή συνεργασία·
δ) Αξιολόγηση δραστηριοτήτων και 
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τοποθετήσεων ως οριζόντιου τομέα.

Or. en

Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

α) Εξασφάλιση ότι υπάρχει διαφάνεια 
όσον αφορά την πληροφόρηση και 
παροχή συμβουλών για τις κενές θέσεις 
εργασίας, τις αιτήσεις εργασίας και 
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, όπως 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
νομοθεσίας, του εργατικού δικαίου και 
των εν ισχύι συλλογικών συμβάσεων 
καθώς και δυνατοτήτων για απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων, προς διευκόλυνση των 
ενδεχόμενων αιτούντων και εργοδοτών· 
αυτό επιτυγχάνεται με την ανταλλαγή και 
τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών σε 
διακρατικό, διαπεριφερειακό και 
διασυνοριακό επίπεδο και με την ατομική 
παροχή συμβουλών·

Or. en

Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

β) Ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη 
και την τοποθέτηση εργαζομένων σε 
θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας 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 
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την τοποθέτηση, με σκοπό την επιτυχή 
ένταξη του αιτούντος στην αγορά 
εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν στοιχειοθετημένα 
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.

την τοποθέτηση, με σκοπό την επιτυχή 
ένταξη του αιτούντος στην αγορά 
εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν στοιχειοθετημένα 
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.

Or. en

Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α
Συγκεκριμένες δράσεις

Πέραν των δράσεων που περιγράφονται 
στο άρθρο 6, οι συγκεκριμένες δράσεις 
του άξονα EURES περιλαμβάνουν τα 
εξής:
α) Ανάπτυξη διασυνοριακών εταιρικών 
σχέσεων  παροχή συμβουλών και 
πιθανότητες πληροφόρησης πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την μετακίνηση των 
πολιτών που αναζητούν εργασία, των 
μετακινούμενων εργαζόμενων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
διασυνοριακών εργαζόμενων, των 
εποχικών εργαζόμενων και εργοδοτών, με 
στόχο την προώθηση της εθελοντικής, 
γεωγραφικής κινητικότητας σε δίκαιη 
βάση· σύνταξη και διάδοση 
ενημερωτικού υλικού το οποίο 
πληροφορεί όσους αναζητούν εργασία, 
τους μετακινούμενους εργαζόμενους, 
τους εργοδότες και τους συμβούλους του 
EURES σχετικά με το εργατικό δίκαιο, 
την κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας στις διασυνοριακές περιφέρειες 
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αλλά και σε άλλα κράτη μέλη·
β) Ανάπτυξη και υλοποίηση των 
στοχευμένων προγραμμάτων 
κινητικότητας σε συνεργασία με την 
Συμβουλευτική Επιτροπή περί της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων·
γ) Αξιολόγηση δραστηριοτήτων και 
τοποθετήσεων που έγιναν μέσω EURES 
λαμβάνοντας υπόψη τα ποιοτικά αλλά και 
ποσοτικά κριτήρια, δίνοντας έμφαση στις 
εισερχόμενες και εξερχόμενες 
τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας σε 
μεμονωμένα κράτη μέλη καθώς και στα 
συνολικά στατιστικά στοιχεία 
τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας σε 
επίπεδο Ένωσης, συνυπολογίζοντας 
συνεπώς τις μεταβαλλόμενες συνθήκες 
της αγοράς εργασίας και τα σχετικά 
μοτίβα κινητικότητας· συνεργασία μεταξύ 
της Επιτροπής, των κρατών μελών και 
των κοινωνικών εταίρων για την 
ανάπτυξη δεικτών με τους οποίους 
αξιολογείται η ποιότητα απασχόλησης 
και οι συνθήκες εργασίας σε σχέση με τις 
θέσεις εργασίας του EURES.

Or. en

Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20β
Στοχευμένα προγράμματα κινητικότητας
1. Τα στοχευμένα προγράμματα 
κινητικότητας σχεδιάζονται για 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζόμενων, για 
ορισμένους τομείς, επαγγέλματα, χώρες ή 
ομάδες χωρών όταν εντοπίζεται μια 
σαφής οικονομική ανάγκη και το ευρύ 
δίκτυο προσλήψεων της Ένωσης μπορεί 
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να παράσχει προστιθέμενη αξία, για 
παράδειγμα στους φραγμούς και τα κενά 
των κενών θέσεων εργασίας, τα οποία 
δημιουργούν δυσκολίες στη διαδικασία 
προσλήψεων. Θα λαμβάνεται τακτικά η 
γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων σχετικά με τα εν λόγω 
προγράμματα.
2. Τα στοχευμένα προγράμματα 
κινητικότητας βασίζονται στην αρχή της 
«δίκαιης κινητικότητας» με πλήρη 
σεβασμό προς τα ισχύοντα εργατικά
πρότυπα και τις νομικές απαιτήσεις. 
Αντιστοίχως, τα προγράμματα 
διασφαλίζουν τοποθέτηση σε εργασία 
υψηλής ποιότητας με επαρκή και 
αξιοπρεπή μισθό και συνθήκες εργασίας 
που βασίζονται στις συλλογικές 
συμβάσεις και/ή στον κατώτατο μισθό.
3. Οι εκτελεστικοί οργανισμοί που 
παρέχουν υπηρεσίες στα άτομα που 
αναζητούν εργασία αλλά και στους 
εργοδότες στο πλαίσιο των στοχευμένων 
προγραμμάτων κινητικότητας 
επιλέγονται μέσω ανοιχτής πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων, στην οποία οι 
υπηρεσίες απασχόλησης μπορούν να 
υποβάλλουν την αίτηση τους, εφόσον 
δεσμεύονται στην αρχή της δίκαιης 
κινητικότητας.
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
11 παράγραφος 2, η πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων καθορίζει τον τύπο των 
μέτρων στήριξης που παρέχονται μέσω 
των στοχευμένων προγραμμάτων
κινητικότητας και προσφέρουν 
περιορισμένη χρηματοδοτική στήριξη 
στα άτομα που αναζητούν εργασία και 
τους εργοδότες παράλληλα με τις 
υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο 
των εν λόγω προγραμμάτων.
5. Η παροχή οικονομικών κινήτρων για 
τους εργοδότες προορίζεται για τα μέτρα 
ένταξης και αξιολόγησης του νέου 
εργαζόμενου, ενώ η παροχή οικονομικών 
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κινήτρων προς τον εργαζόμενο 
προορίζεται για τα έξοδα μετάβασης, 
όπως το ταξίδι, η στέγαση και η 
εκμάθηση ξένης γλώσσας.
6. Η Επιτροπή διασφαλίζει τον ισχυρό 
συντονισμό των στοχευμένων 
προγραμμάτων κινητικότητας καθώς και 
τον πλήρη σεβασμό προς το ισχύον 
εργατικό δίκαιο και πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20γ
Παρακολούθηση της «διαρροής 

εγκεφάλων»
Η Επιτροπή αναλαμβάνει να εκτελεί 
τακτική παρακολούθηση των μοτίβων 
μετακίνησης, ειδικά των εξειδικευμένων 
εργαζομένων, ώστε να εντοπίσει και να 
αποτρέψει τον αρνητικό αντίκτυπο της 
γεωγραφικής κινητικότητας σε 
μεμονωμένα κράτη μέλη ή ειδικούς 
τομείς της οικονομίας. Σε περίπτωση που 
προκύψουν στρεβλώσεις στην αγορά 
εργασίας, η Επιτροπή αναλαμβάνει να 
παρουσιάσει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ώστε να 
αντισταθμιστούν οι εν λόγω εξελίξεις.

Or. en

Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

2. Στον άξονα EURES μπορούν να 
συμμετέχουν όλοι οι 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 
περιλαμβάνουν ιδίως:

Or. en

Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Υπηρεσίες απασχόλησης· β) Δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

γ) Οργανώσεις κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και 
λοιπές οργανώσεις περιφερειακού και 
τοπικού χαρακτήρα, που συμμετέχουν 
στις διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις.

Or. en

Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η Επιτροπή αναλαμβάνει να 
δημιουργήσει ένα σύστημα πιστοποίησης 
και παρακολούθησης, ώστε να 
εξασφαλίσει ότι όλοι οι συμμετέχοντες 
συμμορφώνονται γενικά με τις αρχές του 
EURES και ειδικότερα με την αρχή της 
δίκαιης κινητικότητας.

Or. en

Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α
Θεματικοί τομείς

Ο άξονας «Μικροχρηματοδοτήσεις και 
κοινωνική επιχειρηματικότητα» 
περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
θεματικούς τομείς:
α) Μικροχρηματοδότηση για ευπαθείς 
ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις·
β) Κοινωνική επιχειρηματικότητα.
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Or. en

Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) πολύ μικρές επιχειρήσεις ιδιαίτερα 
εκείνες που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας, καθώς 
και εκείνες που απασχολούν ευπαθή
άτομα, τα οποία βρίσκονται σε δυσμενή 
θέση εντός της αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Στήριξη της δημιουργίας και 
ανάπτυξης των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων που επωφελούνται από το 
σύστημα μικροχρηματοδότησης, και 
ειδικότερα μέσω συνοδευτικών 
προγραμμάτων συμβουλευτικής και 
κατάρτισης.

Or. en

Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Στήριξη της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στην αγορά κοινωνικών επενδύσεων και 
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πρόσβασης σε χρηματοδότηση. διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας καθιστώντας 
διαθέσιμα δανειακά μέσα ίδιων και οιονεί 
ίδιων κεφαλαίων καθώς και επιδοτήσεις 
έως [500.000 ευρώ] για τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας που παρουσιάζουν 
ετήσιο κύκλο εργασιών όχι μεγαλύτερο 
των 50 εκατομμυρίων ευρώ, ή ένα ετήσιο 
ισοζύγιο όχι μεγαλύτερο των 43 
εκατομμυρίων ευρώ και οι οποίες δεν 
αποτελούν οργανισμό συλλογικών 
επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι η μικροχρηματοδότηση 
και στήριξη της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας συνεισφέρουν σε 
ένα ανώτερο επίπεδο ποιοτικής 
απασχόλησης και ορθών συνθηκών 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα, οι εν λόγω δράσεις 
θα συντονίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις 
δράσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής και σε εθνικό 
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επίπεδο. Στόχος των εν λόγω δράσεων 
είναι να αποτελέσουν κίνητρο για την 
παροχή εγγυήσεων, αντεγγυήσεων και 
χρηματοδότησης μέσω δανειοληψίας.

Or. en

Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

1. Η συμμετοχή στον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας είναι ανοικτή για 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που 
εδρεύουν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο στα κράτη μέλη και που παρέχουν 
στις εν λόγω χώρες:

Or. en

Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μικροχρηματοδότηση για φυσικά 
πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις·

α) μικροχρηματοδότηση για φυσικά 
πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις·
και/ή

Or. en

Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η 
πρόσβαση στον άξονα επιτυγχάνεται 
χωρίς διακρίσεις και μέσω ποικίλων 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τη 
διαχείριση της συνεισφοράς της Ένωσης 
και κάθε άλλη επιλέξιμη δαπάνη.

Or. en

Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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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.

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 όπως οι εγγυήσεις 
και αντεγγυήσεις, οι συμμετοχικοί τίτλοι 
και οι χρεωστικοί τίτλοι μπορούν να 
χορηγούνται από ένα ταμείο, το οποίο 
μπορεί να λάβει συγχρηματοδότηση από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ή από 
άμεση μετατροπή των πόρων του 
προγράμματος σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα, όπως οι εγγυήσεις.

Or. en

Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το ταμείο παρέχει μετοχικό κεφάλαιο 
για εθνικά και περιφερειακά ταμεία 
καθώς και δυνατότητα άμεσης 
χρηματοδότησης ατόμων, πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και/ή κοινωνικών 
επιχειρήσεων. Οι εγγυήσεις συνεισφέρουν 
στη μείωση κινδύνου κατά την παροχή 
μετοχικού κεφαλαίου και δανείων σε 
άτομα, πολύ μικρές επιχειρήσεις ή 
κοινωνικές επιχειρήσεις σε εθνικό και 
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περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι προϋποθέσεις, όπως τα επιτόκια, 
που αφορούν άμεσες ή έμμεσες 
μικροπιστώσεις οι οποίες υποστηρίζονται 
στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα, θα είναι 
εύλογες και ανάλογες προς τους 
υποκείμενους κινδύνους και το 
πραγματικό κόστος της πίστωσης, καθώς 
και προς την προσιτότητα των δανείων 
για τους δανειολήπτες.

Or. en

Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
προβλέπουν την υποχρέωση των 
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.

Or. en
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Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

4. Κατά τη λήξη των συμφωνιών που 
έχουν συναφθεί με τα 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.

Or. en

Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

5. Τα 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.

Or. en
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Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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.

1. Τα 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 κατανομή της 
χρηματοδότησης και τη δυνατότητα 
πρόσβασης σ’ αυτήν και την επένδυση ανά 
τομέα, γεωγραφική περιοχή 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.

Or. en

Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται με τις 
εν λόγω ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης 
χρησιμοποιούνται στις 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.

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 καθώς 
και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
τις δραστηριότητες επικοινωνίας.
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Or. en

Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος II α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τίτλος IIα
Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
αρμοδιότητες και τελικές διατάξεις

Or. en

Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
Ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 26β, αναφορικά με την κατανομή 
πόρων στους άξονες του προγράμματος, 
χρησιμοποιώντας το 5% του 
αποθεματικού και σε μεμονωμένους 
τομείς εντός των αξόνων, σε ετήσια βάση 
όπως ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 2α.

Or. en

Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26β
Εκτέλεση της εξουσιοδότησης
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1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 26α ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο επτά ετών από την...* και για όλη 
τη διάρκεια του προγράμματος.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 26α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Μια απόφαση ανάκλησης 
θέτει τέλος στην ανάθεση των εξουσιών 
που προσδιορίζονται στην εν λόγω 
απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από 
την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που καθορίζεται στην 
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν 
ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26α 
τίθεται σε ισχύ μόνο αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει 
αντιρρήσεις εντός περιόδου 2 μηνών από 
την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, 
ή αν πριν από την εκπνοή αυτής της 
περιόδου τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα 
εκφράσουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
*ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26γ
Υλοποίηση του προγράμματος

Η Επιτροπή υιοθετεί πολυετή 
προγράμματα εργασίας και ετήσια 
προγράμματα εργασίας, ώστε να 
υλοποιήσει το πρόγραμμα.
Τα πολυετή προγράμματα εργασίας και 
τα ετήσια προγράμματα εργασίας 
καλύπτουν και τους τρεις άξονες του 
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ισχυροποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των τριών αξόνων του προγράμματος αλλά και για 
να διευκολυνθεί η εξορθολογισμένη υλοποίηση, το στάδιο σχεδίασης πρέπει να περιλαμβάνει 
και τους τρεις άξονες. Η δημιουργία ενός ελάχιστου, κοινού πλαισίου υλοποίησης προεκτείνεται 
και σε όλους τους άξονες του δικαιώματος εποπτείας του Κοινοβουλίου, καθώς και στο 
δικαίωμα των κρατών μελών στον έλεγχο.

Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26δ
Στρατηγική συμβουλευτική επιτροπή

1. Η Επιτροπή αναλαμβάνει να 
δημιουργήσει μια στρατηγική 
συμβουλευτική επιτροπή την οποία θα 
συμβουλεύεται κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος αλλά και την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του.
2. Την προεδρία της στρατηγικής 
συμβουλευτικής επιτροπής αναλαμβάνει 
η Επιτροπή ενώ η σύσταση της θα 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
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κρατών μελών και λοιπών 
συμμετεχουσών χωρών, συνδικάτα, 
οργανώσεις εργοδοτών και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, που έχουν 
συσταθεί σε επίπεδο Ένωσης, και οι 
οποίοι συμμετέχουν είτε άμεσα είτε 
έμμεσα στην υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων του προγράμματος.
3. Η στρατηγική συμβουλευτική επιτροπή 
αναλαμβάνει:
α) να γνωμοδοτεί επί των πολυετών 
προγραμμάτων εργασίας·
β) να γνωμοδοτεί επί των ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας·
γ) να συμβουλεύει την Επιτροπή 
αναφορικά με την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του προγράμματος, βάσει των 
άρθρων 13 και 14 αντιστοίχως.
4. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη 
γνώμη της στρατηγικής συμβουλευτικής 
επιτροπής και για ζητήματα πέραν
εκείνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26ε
Εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

ανατίθενται στην Επιτροπή
1. Τα μέτρα που σχετίζονται με τους 
ακόλουθους τομείς και κρίνονται 
αναγκαία για την υλοποίηση του 
προγράμματος εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 26στ παράγραφος 3:
α) πολυετή προγράμματα εργασίας·
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β) ετήσια προγράμματα εργασίας.
2. Όλα τα άλλα μέτρα που είναι αναγκαία 
για την εφαρμογή του προγράμματος 
εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 26στ παράγραφος 
2.

Or. en

Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26στ
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.

Or. en

Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26ζ
Μεταβατικά μέτρα

Οι δράσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
4, 5 και 6 της απόφασης αριθ. 
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1672/2006/ΕΚ οι οποίες κινούνται πριν 
την 1η Ιανουαρίου 2014 εξακολουθούν να 
διέπονται από την εν λόγω απόφαση. Για 
τις εν λόγω δράσεις η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή 
η οποία αναφέρεται στο άρθρο 26στ του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το «πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία» που πρότεινε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενοποιεί τρία ήδη υπάρχοντα προγράμματα –το πρόγραμμα Progress, το δίκτυο
EURES και τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων– σε ένα νέο πρόγραμμα.

Με τον τρέχοντα χρηματοδοτικό μηχανισμό PROGRESS στηρίζεται η εκπόνηση και ο 
συντονισμός της πολιτικής της ΕΕ στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης 
και κοινωνικής προστασίας, των συνθηκών εργασίας, της καταπολέμησης των διακρίσεων 
και της ισότητας των φύλων. Το PROGRESS χρηματοδοτεί δραστηριότητες ανάλυσης, 
αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης, καθώς και επιδοτήσεις των βασικών 
συντελεστών.

Το δίκτυο EURES εστιάζει στη διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζομένων. Αποστολή του 
δικτύου EURES είναι να προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης, παροχής συμβουλών και 
τοποθέτησης (αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας) για μετακινούμενους 
εργαζόμενους και εργοδότες, καθώς και γενικά για όλους τους πολίτες που επιθυμούν να 
ασκήσουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκές παραμεθόριες 
περιοχές το EURES διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη διαμεσολάβηση και την 
παροχή στήριξης για την επίλυση κάθε είδους προβλημάτων τα οποία ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν εργαζόμενοι και εργοδότες σε σχέση με τη διασυνοριακή απασχόληση.

Ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων PROGRESS δημιουργήθηκε το 2010 και διευκολύνει 
την πρόσβαση σε μικροπιστώσεις για την ίδρυση και την προώθηση πολύ μικρών 
επιχειρήσεων. Ο μηχανισμός δεν χρηματοδοτεί με ίδια μέσα τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά 
παρέχει σε επιλεγμένους μικροπιστωτές στην ΕΕ τη δυνατότητα να χορηγούν περισσότερα 
δάνεια.

Με την πρότασή της για ενοποίηση των τριών προγραμμάτων από το 2014, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν καταφέρνει να θέσει τους σωστούς στόχους. Αντί να βελτιστοποιήσει τα τρία 
μεμονωμένα προγράμματα και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους, εξαλείφονται 
στόχοι και μέτρα λόγω της ενοποίησης. Σε επίπεδο περιεχομένου, δεν συνδέονται τα τρία 
μέσα. Στο μέρος Ι θεσπίζονται μεν κοινές διατάξεις αλλά ταυτόχρονα γίνεται ρητή αναφορά 
σε τρεις χωριστούς άξονες. 

Η εισηγήτρια συμμερίζεται την άποψη ότι η ενοποίηση των τριών προγραμμάτων, πέραν της 
απλούστευσης της διαχείρισης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν δημιουργεί καμία άμεση 
προστιθέμενη αξία για τους ευρωπαίους πολίτες. 

Από την παράθεση των στόχων και των περιεχομένων των τριών αξόνων δημιουργείται εκ 
πρώτης όψεως η εντύπωση ότι βασικές έννοιες όπως η προώθηση ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, η διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, η καταπολέμηση της φτώχιας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, δεν 
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο.

Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι εξαιρετικά ασαφής σε πάρα 
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πολλά σημεία, γεγονός που παραχωρεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευρύ περιθώριο ελιγμών 
κατά την εφαρμογή και διαμόρφωση του προγράμματος. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στη συμπλήρωση των εν λόγω κενών. Πρέπει να είναι σαφές πού θα 
διατεθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και ποια μορφή 
θα λάβουν τα προγράμματα.

Επίσης, η εισηγήτρια θεωρεί ότι στην πρόταση κανονισμού για το πρόγραμμα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ένα σύνολο ειδικών προβλημάτων που αναδεικνύονται στη συνέχεια.

1. Ένα πρόγραμμα που στηρίζει την πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική στα 
κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να έχει και τον κατάλληλο τίτλο. Ένα πρόγραμμα για την 
κοινωνική αλλαγή δεν ανταποκρίνεται στον συγκεκριμένο στόχο, καθώς δεν υπάρχει καμία 
ένδειξη της κατεύθυνσης. Η κοινωνική αλλαγή δεν είναι όρος με θετική χροιά, δεδομένου ότι 
περιγράφει τόσο θετικές όσο και αρνητικές κοινωνικές μεταβολές. Οι στόχοι της κοινωνικής 
προόδου και της απασχόλησης πρέπει συνεπώς να ορίζονται με σαφήνεια ήδη στον τίτλο.

2. Ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η πρόταση της Επιτροπής είναι η κοινωνική 
καινοτομία και ο κοινωνικός πειραματισμός. Μάλιστα, η Επιτροπή ορίζει στον άξονα
Progress ποσοστό 17% για τη χρηματοδότηση του κοινωνικού πειραματισμού. Ωστόσο, δεν 
παρέχονται σαφείς ορισμοί ούτε για την κοινωνική καινοτομία ούτε για τον κοινωνικό 
πειραματισμό.  Η εισηγήτρια προτείνει συνεπώς να δοθεί στο πρόγραμμα ορισμός για την 
κοινωνική καινοτομία και τον κοινωνικό πειραματισμό και να δημιουργηθεί σαφής 
συσχετισμός με τα ζητήματα της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας.

3. Ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής 
πολιτικής πρέπει να δεσμεύσει τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Συνεπώς η εισηγήτρια ζητά την εδραίωση της
«αρχής της εταιρικής σχέσης». Σε ευρωπαϊκό επίπεδο προτείνει να ιδρυθεί μία στρατηγική 
συμβουλευτική επιτροπή. Αποτελούμενη από εκπροσώπους της Επιτροπής, των κρατών 
μελών, των κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, η εν λόγω επιτροπή 
οφείλει να στηρίζει την Επιτροπή κατά την εφαρμογή, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του 
προγράμματος σε επίπεδο ΕΕ.

4. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 958,10 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα 
με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με ένα νέο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μία ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς, η εισηγήτρια προτείνει αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού κατά 5%. 
Στην εποχή της οικονομικής κρίσης και των πιέσεων για δημοσιονομική εξυγίανση στα 
κράτη μέλη, τα κοινωνικά προγράμματα και τα προγράμματα απασχόλησης αποκτούν 
εξέχουσα σημασία. 

Προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες η κατανομή των ποσοστών στους τρεις 
άξονες του προγράμματος, η εισηγήτρια προτείνει μικρές αλλαγές στον καταμερισμό τους, 
καθώς και συγκεκριμένες προτεραιότητες.

Ο άξονας Progress θα πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
χρηματοδοτικών πόρων θα διατίθεται στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της 
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κοινωνικής προστασίας και της καταπολέμησης της φτώχειας. Ενόψει των αυξανόμενων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην αγορά εργασίας και της αύξησης της ανεργίας 
των νέων, η εισηγήτρια προτείνει επίσης να διατεθεί ένα ποσοστό 10 τοις εκατό, το λιγότερο, 
στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Η εισηγήτρια επικροτεί την κίνηση της 
Επιτροπής να διαθέσει ένα ποσοστό για τον κοινωνικό πειραματισμό και προτείνει αύξηση 
του εν λόγω ποσοστού με σκοπό να χρηματοδοτούνται περισσότερα συγκεκριμένα έργα.

Σε σχέση με τον άξονα EURES πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα χρηματοδοτούνται ειδικά 
σχεδιασμένα προγράμματα κινητικότητας, διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις, καθώς και η 
εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού του δικτύου EURES.

Όσον αφορά τον άξονα του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, πρέπει να εξασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση και των δύο 
μέσων. 

5.  Ο άξονας Progress απορροφά τους περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους και θα 
πρέπει να στηρίζει την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
απασχόλησης και των κοινωνικών θεμάτων. Η εισηγήτρια προτείνει επομένως να δοθεί 
έμφαση στη συσχέτιση με τους τομείς της απασχόλησης, των συνθηκών εργασίας, της 
κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.

6. Όσον αφορά τον άξονα EURES η Επιτροπή προτείνει ευρείες αλλαγές. Ενώ η 
χρηματοδότηση οριζόντιων μέτρων υπάγεται στο πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ESF) θα χρηματοδοτεί μελλοντικά μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο στο 
πλαίσιο του EURES. 

Η εισηγήτρια εκφράζει τη λύπη της διότι η Επιτροπή δεν έχει εντάξει στο πρόγραμμα τη 
χρηματοδότηση διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων EURES. Ειδικά η παροχή συμβουλών σε 
μετακινούμενους εργαζόμενους και εργοδότες σε παραμεθόριες περιοχές αποκτά εξέχουσα 
σημασία στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Ευρώπης.

Για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων και μετά το
2013, η εισηγήτρια προτείνει την ένταξη της στήριξης των διασυνοριακών εταιρικών 
σχέσεων στον επιμέρους άξονα EURES του προγράμματος. Όσον αφορά τα ειδικά 
προγράμματα κινητικότητας της Επιτροπής, τα οποία αποτελούν μία προσέγγιση του 
συστήματος εύρεσης εργασίας στην ΕΕ που συνδέεται με την προσφορά και τη ζήτηση, 
πρέπει να ισχύουν σαφείς κανόνες για μια δίκαιη κινητικότητα. 

7. Επίσης, ο άξονας του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας δεν είναι σαφώς διαμορφωμένος. Η εισηγήτρια επικροτεί την 
καινοτομία που πρότεινε η Επιτροπή να διαθέτει στο μέλλον και χρηματοδοτικούς πόρους για 
τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, πρέπει να ισχύσουν σαφείς διαδικασίες και κανόνες για 
τη χορήγηση πόρων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Κατά τη χορήγηση 
μικροπιστώσεων σε μέλη ευάλωτων ομάδων και πολύ μικρές επιχειρήσεις πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι θα παρέχεται στους αιτούντες και η απαραίτητη υποστήριξη και συνδρομή 
στην πορεία τους προς την ανεξαρτησία.


