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Τροπολογία 544
Constanze Angela Krehl, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πίνακας 1 – Εκ των προτέρων όροι– Θεματικοί εκ των προτέρων όροι 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Θεματικοί 
στόχοι

Εκ των προτέρων όροι Κριτήρια συμμόρφωσης

1. Ενίσχυση της 
έρευνας, της 
τεχνολογικής 
ανάπτυξης και 
της καινοτομίας 
(στόχος Ε&Α)
(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 1)

1.1. Έρευνα και Καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή 
περιφερειακής στρατηγικής 
έρευνας και καινοτομίας για 
έξυπνη εξειδίκευση, σύμφωνα με 
το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, με στόχο τη 
μόχλευση ιδιωτικών δαπανών 
έρευνας και καινοτομίας, η οποία 
να ταιριάζει με τα 
χαρακτηριστικά αποδοτικών 
εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και 
καινοτομίας.

– Έχει τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική ή περιφερειακή στρατηγική έρευνας και 
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση η οποία:

– βασίζεται σε ανάλυση SWOT για τη συγκέντρωση των πόρων σε περιορισμένο αριθμό 
προτεραιοτήτων έρευνας και καινοτομίας·
– ορίζει μέτρα για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&ΤΑ·

– περιέχει σύστημα παρακολούθησης και επανεξέτασης.
– Ένα κράτος μέλος έχει εγκρίνει πλαίσιο που ορίζει τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς 

πόρους για έρευνα και καινοτομία·
– Ένα κράτος μέλος έχει εγκρίνει πολυετές σχέδιο εγγραφής στον προϋπολογισμό και 

ιεράρχησης προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις που συνδέονται με τις προτεραιότητες 
της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών - ESFRI).

2. Βελτίωση της 
δυνατότητας 
πρόσβασης στις 

2.1. Ψηφιακή ανάπτυξη: Η 
ύπαρξη στο πλαίσιο της εθνικής ή 
περιφερειακής στρατηγικής 

– Ο όρος σχετικά με την ύπαρξη ειδικού κεφαλαίου για την ψηφιακή ανάπτυξη στο 
πλαίσιο της εθνικής ή της περιφερειακής στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση τηρείται 
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καινοτομίας για έξυπνη 
εξειδίκευση ειδικού κεφαλαίου 
για την ψηφιακή ανάπτυξη με 
στόχο την ενθάρρυνση της 
ζήτησης οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και 
διαλειτουργικών μέσω της χρήσης 
των ΤΠΕ ιδιωτικών και δημόσιων 
υπηρεσιών και αύξηση του 
βαθμού χρήσης τους από τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη 
δημόσια διοίκηση, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πρωτοβουλιών διασυνοριακής 
συνεργασίας.

εάν το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει:

– εγγραφή στον προϋπολογισμό και ιεράρχηση προτεραιοτήτων των δράσεων 
μέσω ανάλυσης SWOT που διενεργείται σύμφωνα με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη·

– ανάλυση για την εξισορρόπηση της ενίσχυσης για την ζήτηση και προσφορά 
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

– μετρήσιμους στόχους για τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων στον τομέα του 
ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων, της ηλεκτρονικής ένταξης, της 
ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και της ηλεκτρονικής υγείας, που 
ευθυγραμμίζονται με τις υφιστάμενες συναφείς τομεακές εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές.

– αξιολόγηση των αναγκών για την ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

τεχνολογίες των 
πληροφοριών 
και των 
επικοινωνιών, 
καθώς και της 
χρήσης και της 
ποιότητάς τους 
(στόχος 
ευρυζωνικής 
σύνδεσης)
(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 2)

2.2. Υποδομή δικτύων πρόσβασης 
νέας γενιάς (NGA): Η ύπαρξη 
εθνικών σχεδίων NGA που 
λαμβάνουν υπόψη τις 
περιφερειακές δράσεις για την 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ για 
την πρόσβαση υψηλής ταχύτητας 
στο διαδίκτυο, που εστιάζονται σε 
περιοχές στις οποίες η αγορά δεν 
μπορεί να παρέχει ανοικτή 
υποδομή με προσιτό κόστος και 
σε ικανοποιητική ποιότητα, 
σύμφωνα με τους κανόνες 
ανταγωνισμού και κρατικών 

– Ένα εθνικό σχέδιο NGA έχει τεθεί σε εφαρμογή εάν περιέχει:
– σχέδιο επενδύσεων υποδομής μέσω συγκέντρωσης της ζήτησης και 

χαρτογράφησης των υποδομών και των υπηρεσιών, με τακτική επικαιροποίηση·
– πρότυπα βιώσιμων επενδύσεων που ενισχύουν τον ανταγωνισμό και παρέχουν 

πρόσβαση σε ανοικτές, οικονομικά προσιτές, υψηλής ποιότητας και χωρίς 
επιχειρηματικό κίνδυνο υποδομές και υπηρεσίες·

– μέτρα για την ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων.
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ενισχύσεων της ΕΕ και παρέχουν 
προσβάσιμες υπηρεσίες στις 
ευάλωτες ομάδες.

3.1. Έχουν υλοποιηθεί ειδικές 
δράσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της Small Business Act 
(SBA) και της ανασκόπησής της 
της 23ης Φεβρουαρίου 2011, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής 
της προτεραιότητας στις μικρές 
επιχειρήσεις.

– Οι ειδικές δράσεις περιλαμβάνουν:

– μηχανισμό παρακολούθησης για τη διασφάλιση της εφαρμογής της SBA, 
περιλαμβανομένου ενός οργανισμού υπεύθυνου για τον συντονισμό των 
ζητημάτων που αφορούν τις ΜΜΕ στις διάφορες διοικητικές αρχές 
(«εκπρόσωπος των ΜΜΕ»)·

– μέτρα για τη μείωση του χρόνου σύστασης επιχειρήσεων σε 3 εργάσιμες ημέρες 
και του κόστους στα 100 ευρώ·

– μέτρα για τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την έκδοση αδειών για τη 
σύσταση και άσκηση ειδικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης σε 3 μήνες·

– μηχανισμό για τη συστηματική εκτίμηση του αντίκτυπου της νομοθεσίας στις 
ΜΜΕ με τη χρήση του «τεστ ΜΜΕ», λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο 
μέγεθος των επιχειρήσεων, κατά περίπτωση.

3. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότ
ητας των 
μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 
και του 
γεωργικού 
τομέα (για το 
ΕΓΤΑΑ) και 
του τομέα της 
αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργε
ιας (για το 
ΕΤΘΑ)·

(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 3)

3.2. Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 
της οδηγίας (2011/7/ΕΕ) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για την 
καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές1.

– Μεταφορά της εν λόγω οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας (έως τις 16 
Μαρτίου 2013).

4. Υποστήριξη 
της μετάβασης 
προς μια 

4.1. Ενεργειακή απόδοση: 
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 
οδηγίας 2010/31/ΕΕ του 

– Εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
που απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.
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οικονομία 
χαμηλών 
εκπομπών 
διοξειδίου του 
άνθρακα σε 
όλους τους 
τομείς 

(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 4)

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 
2010, για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων, σύμφωνα 
με το άρθρο 28 της οδηγίας1.
Συμμόρφωση με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 της απόφασης 
αριθ. 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 23ης 
Απριλίου 20201, περί των 
προσπαθειών των κρατών μελών 
να μειώσουν τις οικείες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, 
ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις 
της Κοινότητας για μείωση των 
εκπομπών αυτών μέχρι το 2020.
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 
οδηγίας 2006/32/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2006, για την 
ενεργειακή απόδοση κατά την 
τελική χρήση και τις ενεργειακές 
υπηρεσίες1.
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 
οδηγίας 2004/8/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 11ης 

– Λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη θέσπιση συστήματος πιστοποίησης της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

– Υλοποίηση του απαιτούμενου βαθμού ανακαίνισης των δημοσίων κτιρίων.
– Εφοδιασμός των τελικών πελατών με ατομικούς μετρητές.

– Προώθηση της αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης 
σύμφωνα με την οδηγία 2004/8/ΕΚ.
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Φεβρουαρίου 2004, για την 
προώθηση της συμπαραγωγής 
ενέργειας βάσει της ζήτησης για 
χρήσιμη θερμότητα στην 
εσωτερική αγορά ενέργειας και 
για την τροποποίηση της 
οδηγίας 92/42/ΕΟΚ1.

4.2. Ανανεώσιμη ενέργεια: 
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 23ης 
Απριλίου 2009, σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και την 
τροποποίηση και τη 
συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών (2001/77/ΕΚ) και 
(2003/30/ΕΚ)1.

– Ένα κράτος μέλος έχει θέσει σε εφαρμογή διαφανή συστήματα ενισχύσεων, 
προτεραιότητα στην πρόσβαση στο δίκτυο και στην κατανομή, τυποποιημένους 
κανόνες σχετικά με την ανάληψη και τον επιμερισμό του κόστους των τεχνικών 
αναπροσαρμογών που έχουν καταστεί δημόσιες.

– Ένα κράτος μέλος έχει εγκρίνει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη 
ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

5. Προώθηση 
της 
προσαρμογής 
στην κλιματική 
αλλαγή, της 
πρόληψης και 
της διαχείρισης 
κινδύνων·

(Στόχος σε 

5.1. Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων: Η ύπαρξη εθνικών ή 
περιφερειακών εκτιμήσεων 
επικινδυνότητας για τη διαχείριση 
φυσικών καταστροφών, 
λαμβάνοντας υπόψη την 
προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή

– Εθνική ή περιφερειακή εκτίμηση επικινδυνότητας εφαρμόζεται εάν περιλαμβάνει:
- περιγραφή της διαδικασίας, της μεθοδολογίας, των μεθόδων και των δεδομένων μη 
ευαίσθητου χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για την εθνική εκτίμηση επικινδυνότητας·

– περιγραφή των σεναρίων ενός μόνο κινδύνου και πολλών κινδύνων·

– λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τις εθνικές στρατηγικές προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή.
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σχέση με την 
κλιματική 
αλλαγή)

(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 5)

6.1. Τομέας ύδρευσης: Η ύπαρξη 
α) μιας τιμολογιακής πολιτικής 
για το νερό η οποία να παρέχει 
επαρκή κίνητρα στους χρήστες 
για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) μιας 
επαρκούς συνεισφοράς των 
διαφόρων χρήσεων του νερού 
στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδρευσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 9 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 
2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων1.

– Ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συνεισφορά των διαφόρων χρήσεων του νερού 
στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης ανά τομέα, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

– Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης ποταμού για την περιοχή λεκάνης ποταμών, 
όπου οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων1.

6. Προστασία 
του 
περιβάλλοντος 
και προώθηση 
της βιώσιμης 
χρήσης των 
πόρων

(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 6)

6.2. Τομέας αποβλήτων:
Εφαρμογή της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 

– Ένα κράτος μέλος έχει υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο προς 
την επίτευξη των στόχων του άρθρου 11 της οδηγίας 2008/90/ΕΚ, τους λόγους 
αποτυχίας και τις προβλεπόμενες δράσεις για την επίτευξη των στόχων.

– Ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές του εκπονούν, σύμφωνα με 
τα άρθρα 1, 4, 13 και 16 της οδηγίας 2000/98/ΕΚ, ένα ή περισσότερα σχέδια 
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2008, για τα απόβλητα και την 
κατάργηση ορισμένων οδηγιών1, 
και ιδίως εκπόνηση σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα 
με την οδηγία και με την 
ιεράρχηση των αποβλήτων.

διαχείρισης αποβλήτων, όπως απαιτεί το άρθρο 28 της οδηγίας.

– Το αργότερο έως τις 12 Δεκεμβρίου 2013, ένα κράτος μέλος έχει θεσπίσει, σύμφωνα 
με τα άρθρα 1 και 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, προγράμματα για την πρόληψη της 
δημιουργίας αποβλήτων, όπως απαιτεί το άρθρο 29 της οδηγίας.

– Ένα κράτος μέλος έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του στόχου για το 
2020 σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, σύμφωνα με το άρθρο 
11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

7.1. Οδικό δίκτυο: Η ύπαρξη 
ενός περιεκτικού εθνικού σχεδίου 
για τις μεταφορές που περιέχει 
την κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών 
στον τομέα των μεταφορών 
(ΔΕΔ-Μ), στο συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό ΔΕΔ-Μ) 
και σε δευτερογενείς συνδέσεις 
(που περιλαμβάνουν τις δημόσιες 
μεταφορές σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο).

– Έχει τεθεί σε εφαρμογή συνολικό σχέδιο μεταφορών που περιλαμβάνει:

– ιεράρχηση προτεραιοτήτων των επενδύσεων στο βασικό ΔΕΔ-Μ, στο 
συνολικό δίκτυο και σε δευτερογενείς συνδέσεις·

– η ιεράρχηση προτεραιοτήτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συνεισφορά των 
επενδύσεων στην κινητικότητα, τη βιωσιμότητα, τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου και τη συμβολή στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών·

– μια σειρά εφικτών και ώριμων έργων (που περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

– στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για 
το σχέδιο μεταφορών· 

– μέτρα ενίσχυσης της ικανότητας των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων 
για να παράγουν τη σειρά έργων.

7. Προώθηση 
των βιώσιμων 
μεταφορών και 
της άρσης των 
προβλημάτων 
σε βασικές 
υποδομές 
δικτύων

(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 7)

7.2. Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό εθνικό 
σχέδιο για τις μεταφορές ειδικού 
κεφαλαίου για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων, με κατάλληλη 
ιεράρχηση προτεραιοτήτων για 

– Το συνολικό σχέδιο περιλαμβάνει κεφάλαιο για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων το 
οποίο περιέχει:

– μια σειρά εφικτών και ώριμων έργων (που περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

– στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για 
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τις επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών 
στον τομέα των μεταφορών 
(ΔΕΔ-Μ), στο συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό ΔΕΔ-Μ) 
εκτός του βασικού κορμού των 
ΔΕΔ-Μ και σε δευτερογενείς 
συνδέσεις του συστήματος 
σιδηροδρόμων, σε συνάρτηση με 
τη συμβολή τους στην 
κινητικότητα, στη βιωσιμότητα 
και τις επιπτώσεις των μεγάλων 
δικτύων σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Οι επενδύσεις καλύπτουν 
τα κινητά στοιχεία ενεργητικού 
και τη διαλειτουργικότητα και 
δημιουργία ικανοτήτων.

το σχέδιο μεταφορών·
– μέτρα ενίσχυσης της ικανότητας των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων 

για να παράγουν τη σειρά έργων.

8. Προώθηση 
της 
απασχόλησης 
και υποστήριξη 
της 
κινητικότητας 
του εργατικού 
δυναμικού
(Στόχος 
απασχόληση)
(αναφέρεται 

8.1. Πρόσβαση στην 
απασχόληση των ατόμων που 
αναζητούν εργασία και των 
ανέργων, συμπεριλαμβανομένων 
των τοπικών πρωτοβουλιών για 
την απασχόληση, και 
υποστήριξη της κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού. Οι 
ενεργητικές πολιτικές για την 
αγορά εργασίας σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται σύμφωνα με τις 

– Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την ικανότητα και παρέχουν: 

– εξατομικευμένες υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την αγορά 
εργασίας σε πρόωρο στάδιο, τα οποία να απευθύνονται σε όλα τα άτομα που 
αναζητούν εργασία·

– συμβουλές για ευκαιρίες σταθερής απασχόλησης που δημιουργούνται από τις 
διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, όπως η μετάβαση προς την 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

– διαφανή και συστηματική ενημέρωση σχετικά με προσφορές νέων θέσεων 
εργασίας.
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κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση και τους γενικούς 
προσανατολισμούς των 
οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών και της Ένωσης 
όσον αφορά τη διευκόλυνση των 
συνθηκών για τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης1.

– Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν δημιουργήσει δίκτυα με εργοδότες και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα.

8.2. Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και δημιουργία 
επιχειρήσεων: Η ύπαρξη μιας 
συνολικής στρατηγικής για χωρίς 
αποκλεισμούς υποστήριξη της 
εκκίνησης σύμφωνα με την 
Small Business Act και σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για την απασχόληση και τους 
γενικούς προσανατολισμούς των 
οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών και της Ένωσης1

όσον αφορά τη διευκόλυνση των 
συνθηκών για τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης.

– Εφαρμόζεται μια συνολική στρατηγική που περιλαμβάνει:

– μέτρα για τη μείωση του χρόνου σύστασης επιχειρήσεων σε τρεις εργάσιμες 
ημέρες και του κόστους στα 100 ευρώ·

– μέτρα για τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την έκδοση αδειών για τη 
σύσταση και άσκηση ειδικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης σε τρεις μήνες·

– δράσεις που συνδέονται με τις κατάλληλες υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων 
και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (πρόσβαση σε κεφάλαιο), που 
περιλαμβάνουν την πρόσβαση μειονεκτουσών ομάδων και περιοχών.

στο άρθρο 9 
παράγραφος 8)

8.3. Εκσυγχρονισμός και 
ενίσχυση των θεσμικών φορέων 
της αγοράς εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων 
που αποσκοπούν στη βελτίωση 
της διακρατικής κινητικότητας 

– Μέτρα για τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών απασχόλησης, με στόχο να αποκτήσουν 
την ικανότητα να παρέχουν1:

– εξατομικευμένες υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την αγορά 
εργασίας σε πρόωρο στάδιο, τα οποία να απευθύνονται σε όλα τα άτομα που 
αναζητούν εργασία· 
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του εργατικού δυναμικού1:
- Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς 
εργασίας εκσυγχρονίζονται και 
ενισχύονται σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση·

- Πριν από τις μεταρρυθμίσεις 
των θεσμικών φορέων της αγοράς 
εργασίας καταρτίζεται σαφής 
στρατηγική και πραγματοποιείται 
εκ των προτέρων αξιολόγηση που 
περιλαμβάνει και τη διάσταση της 
ισότητας των φύλων

– συμβουλές για ευκαιρίες σταθερής απασχόλησης που δημιουργούνται από τις 
διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, όπως η μετάβαση προς την 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

– διαφανή και συστηματική ενημέρωση σχετικά με προσφορές νέων θέσεων 
εργασίας προσβάσιμων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Η μεταρρύθμιση των υπηρεσιών απασχόλησης θα περιλαμβάνει τη δημιουργία 
δικτύων με εργοδότες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

8.4. Ενεργός και υγιής γήρανση:
Οι πολιτικές για την ενεργό 
γήρανση σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση1

– Δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ενεργού και υγιούς γήρανσης1:
– τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των 

πολιτικών για την ενεργό γήρανση· 

– Ένα κράτος μέλος έχει λάβει μέτρα για την προώθηση της ενεργού γήρανσης και 
τον περιορισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.

8.5. Προσαρμογή των 
εργαζομένων, των επιχειρήσεων 
και των επιχειρηματιών στην 
αλλαγή: Η ύπαρξη πολιτικών που 
έχουν στόχο να ευνοήσουν την 
πρόβλεψη και σωστή διαχείριση 
της αλλαγής και της 
αναδιάρθρωσης σε όλα τα 
επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, 

– Έχουν τεθεί σε εφαρμογή αποτελεσματικά μέσα για την υποστήριξη των κοινωνικών 
εταίρων και των δημόσιων αρχών ώστε να αναπτύσσουν ενεργητικές προσεγγίσεις για 
την αλλαγή και την αναδιάρθρωση.
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τοπικό και τομεακό)1.

8.6. Βιώσιμη ένταξη στην αγορά 
εργασίας των νέων ηλικίας 15-24 
ετών που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης:
Η ύπαρξη ενός συνολικού 
στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την επίτευξη των 
στόχων της δέσμης μέτρων για 
την απασχόληση των νέων και, 
ιδίως, για την καθιέρωση ενός 
συστήματος παροχής εγγυήσεων 
για τους νέους σύμφωνα με τη 
σύσταση του Συμβουλίου της 
[xxx]

– Έχει θεσπιστεί ένα συνολικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την επίτευξη των στόχων 
της δέσμης μέτρων για την απασχόληση των νέων και, ιδίως, για την καθιέρωση ενός 
συστήματος παροχής εγγυήσεων για τους νέους σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου 
της [xxx], το οποίο: 

– βασίζεται σε στοιχεία που μετρούν τα αποτελέσματα για τους νέους ηλικίας 15-24 
ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης:
- προβλέπει ένα σύστημα για τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών 

σχετικά με το σύστημα παροχής εγγυήσεων για τους νέους, σε διάφορα επίπεδα, 
το οποίο παρέχει επαρκή στοιχεία για τη χάραξη στοχευμένων πολιτικών και 
παρακολουθεί τις εξελίξεις, αξιολογώντας με αντιπαραδείγματα όταν είναι 
δυνατόν·

– προσδιορίζει την οικεία δημόσια αρχή που θα είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση και τη 
διαχείριση του προγράμματος παροχής εγγυήσεων για τους νέους και για το 
συντονισμό των εταιρικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς·

– περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση 
της ανεργίας των νέων·

– βασίζεται στην έγκαιρη παρέμβαση και ενεργοποίηση·
– περιλαμβάνει μέτρα στήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και μέτρων 
συναφών με την αγορά εργασίας.

9. Επένδυση 
στην 
εκπαίδευση, 
στις δεξιότητες 
και στη διά βίου 

9.1. Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: Η ύπαρξη μιας 
συνολικής στρατηγικής για τη 
μείωση των ποσοστών πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου 

– Έχει τεθεί σε εφαρμογή σύστημα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και ενημέρωσης 
σχετικά με τα ποσοστά της ΠΕΣ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, το οποίο:

– παρέχει επαρκή στοιχεία για τη χάραξη στοχευμένων πολιτικών·

– χρησιμοποιείται συστηματικά για την παρακολούθηση των εξελίξεων στο 
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(ΠΕΣ), σύμφωνα με τη σύσταση 
του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 2011, σχετικά με τις 
πολιτικές για την μείωση των 
ποσοστών πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου1.

αντίστοιχο επίπεδο.
– Εφαρμόζεται στρατηγική για την ΠΕΣ, η οποία:

– βασίζεται σε στοιχεία·

– είναι συνολική (π.χ. καλύπτει όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένου της προσχολικής εκπαίδευσης) και προβλέπει επαρκώς 
μέτρα πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·

– ορίζει στόχους που είναι συνεπείς με τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με 
τις πολιτικές για τη μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου·

– έχει οριζόντιο χαρακτήρα και αφορά και συντονίζει όλους τους τομείς πολιτικής 
και τους ενδιαφερόμενους φορείς που είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της ΠΕΣ.

μάθηση·

(Στόχος της 
εκπαίδευσης)

(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 
10)

9.2. Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η 
ύπαρξη εθνικών στρατηγικών για 
την αύξηση των ποσοστών 
φοίτησης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, τη βελτίωση της 
ποιότητας και της αποδοτικότητας 
σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2006, 
επίτευξη της ατζέντας 
εκσυγχρονισμού για πανεπιστήμια 
- Εκπαίδευση, έρευνα και 
καινοτομία1.

– Εφαρμόζεται εθνική ή περιφερειακή στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η 
οποία περιλαμβάνει:
– μέτρα για την αύξηση των ποσοστών φοίτησης και επιτυχίας τα οποία:

– βελτιώνουν την καθοδήγηση που παρέχεται στους μελλοντικούς 
σπουδαστές·

– αυξάνουν τα ποσοστά φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των 
ομάδων χαμηλών εισοδημάτων και άλλων υποεκπροσωπούμενων ομάδων·

– αυξάνουν τη συμμετοχή ενηλίκων σπουδαστών·
– (κατά περίπτωση) μειώνουν τα ποσοστά εγκατάλειψης των 

σπουδών/βελτιώνουν τα ποσοστά ολοκλήρωσης των σπουδών·
– μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας τα οποία:

– ενθαρρύνουν την καινοτομία ως προς το περιεχόμενο και τον σχεδιασμό 
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των προγραμμάτων·

– προωθούν υψηλά πρότυπα ποιότητας στη διδασκαλία·
– μέτρα για την αύξηση της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας τα 

οποία:
– ενθαρρύνουν την ανάπτυξη «οριζόντιων δεξιοτήτων», 

συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας σε όλα τα προγράμματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· 

– μειώνουν τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά τις 
ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές και ενθαρρύνουν τους 
σπουδαστές να επιλέγουν σταδιοδρομία σε τομείς που 
υποεκπροσωπούνται, με στόχο να μειωθεί ο διαχωρισμός των φύλων στην 
αγορά εργασίας.

– εξασφαλίζουν τεκμηριωμένη διδασκαλία με τη χρησιμοποίηση των 
γνώσεων από την έρευνα και τις εξελίξεις στις επιχειρηματικές 
πρακτικές.

9.3. Διά βίου μάθηση: Η ύπαρξη 
ενός εθνικού και/ή περιφερειακού 
πλαισίου πολιτικής για τη διά 
βίου μάθηση, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις πολιτικής σε 
επίπεδο ΕΕ1.

– Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό πλαίσιο πολιτικής για τη διά βίου μάθηση, το 
οποίο περιλαμβάνει:

– μέτρα για την υποστήριξη της υλοποίησης της διά βίου μάθησης (ΔΒΜ), την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και 
της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων, περιλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

– μέτρα για την αποτελεσματική ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους νέους στην 
επαγγελματική κατάρτιση, τους ενήλικες, τις γυναίκες που επανέρχονται στην 
αγορά εργασίας, τους εργαζομένους με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης και τους 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένους, καθώς και από άλλες μειονεκτούσες ομάδες· 
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– μέτρα για την ευρύτερη πρόσβαση στη ΔΒΜ, μεταξύ άλλων μέσω της 
αποτελεσματικής εφαρμογής των εργαλείων διαφάνειας (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Επαγγελματικών Προσόντων, Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Ευρωπαϊκή Διασφάλιση της Ποιότητας στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) και της ανάπτυξης και 
ολοκλήρωσης των υπηρεσιών διά βίου μάθησης (εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθοδήγηση, επικύρωση)·

– μέτρα για τη βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης και για την προσαρμογή τους στις ανάγκες συγκεκριμένων 
στοχευόμενων ομάδων. 

10. Προώθηση 
της κοινωνικής 
ένταξης και
καταπολέμηση 
της φτώχειας·
(Στόχος της 
φτώχειας)
(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 9)

10.1. Ενεργητική ένταξη
Ένταξη περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομ:
- Η ύπαρξη και εφαρμογή εθνικής 
στρατηγικής για τη μείωση της 
φτώχειας, σύμφωνα με τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 3ης 
Οκτωβρίου 2008, για την 
ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την 
αγορά εργασίας1 και τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

– Εφαρμόζεται εθνική στρατηγική για τη μείωση της φτώχειας, η οποία:
– βασίζεται σε στοιχεία. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται σύστημα συλλογής και 

ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών που παρέχουν επαρκή στοιχεία για τη 
χάραξη πολιτικών με στόχο τη μείωση της φτώχειας. Το σύστημα αυτό 
χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των εξελίξεων·

– είναι σύμφωνο με τον εθνικό στόχο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού (όπως ορίζεται στο εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων), ο οποίος περιλαμβάνει την διεύρυνση των ευκαιριών 
απασχόλησης για τις μειονεκτούσες ομάδες·

– περιέχει χαρτογράφηση της εδαφικής συγκέντρωσης πέρα από το 
περιφερειακό επίπεδο NUTS 3 των περιθωριοποιημένων και μειονεκτουσών 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομ·

– αποδεικνύει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν 
στον σχεδιασμό της ενεργητικής ένταξης·

– περιλαμβάνει μέτρα για τη μεταφορά της φροντίδας από την κατοικία στην 
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τοπική κοινότητα·

– αναφέρει σαφή μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του διαχωρισμού 
σε όλους τους τομείς..
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- Εφαρμόζεται εθνική στρατηγική 
ένταξης των Ρομ, σύμφωνα με το 
πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομ1

- Παρέχεται υποστήριξη για την 
πρόσβαση των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών στα 
Ταμεία.

– Εφαρμόζεται εθνική στρατηγική για την ένταξη των Ρομ η οποία:

– καθορίζει επιτεύξιμους εθνικούς στόχους για την ένταξη των Ρομ ώστε να 
γεφυρωθεί το χάσμα με τον γενικό πληθυσμό. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να 
καλύπτουν, τουλάχιστον, τους τέσσερις στόχους της ΕΕ για την ένταξη των Ρομ 
που αφορούν στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην 
υγειονομική περίθαλψη και στη στέγαση·

– είναι συνεπής προς εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων·
– προσδιορίζει, ανάλογα με την περίπτωση, τις μειονεκτούσες μικροπεριφέρειες ή 

τις γειτονιές που είναι διαχωρισμένες, όπου οι κοινότητες είναι πιο 
υποβαθμισμένες, χρησιμοποιώντας τους ήδη διαθέσιμους 
κοινωνικοοικονομικούς και εδαφικούς δείκτες (δηλαδή πολύ χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο, μακροχρόνια ανεργία κ.λπ.)·

– διαθέτει ένα επαρκές ποσό χρηματοδότησης από τον εθνικό προϋπολογισμό, 
το οποίο πρέπει να ενισχύεται, όπου χρειάζεται, από τη διεθνή χρηματοδότηση 
και τη χρηματοδότηση της ΕΕ·

– συμπεριλαμβάνει δραστικές μεθόδους παρακολούθησης για την αξιολόγηση του 
αντίκτυπου που έχουν οι δράσεις ένταξης των Ρομ και μηχανισμό επανεξέτασης 
για την προσαρμογή της στρατηγικής·

– έχει σχεδιαστεί, εφαρμόζεται και παρακολουθείται σε στενή συνεργασία και 
συνεχή διάλογο με την κοινωνία των πολιτών των Ρομ, τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές·

– περιέχει εθνικό σημείο επαφής για την εθνική στρατηγική ένταξης των Ρομ με 
την αρμοδιότητα να συντονίζει την ανάπτυξη και την εφαρμογή της 
στρατηγικής.

– Παρέχεται υποστήριξη στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη για να υποβάλουν αιτήσεις 
έργου, καθώς και για την υλοποίηση και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.
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10.2. Υγεία: Η ύπαρξη μια εθνικής 
ή περιφερειακής στρατηγικής για 
την υγεία η οποία να διασφαλίζει 
την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας υψηλής ποιότητας και την 
οικονομική βιωσιμότητα.

– Εφαρμόζεται εθνική ή περιφερειακή στρατηγική για την υγεία, η οποία:

– περιέχει συντονισμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υγείας υψηλής ποιότητας·

– περιέχει μέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας στον τομέα της υγείας, 
μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικών και καινοτόμων 
τεχνολογιών, μοντέλων παροχής υπηρεσιών και υποδομών·

– περιέχει σύστημα παρακολούθησης και επανεξέτασης.

– Ένα κράτος μέλος ή μια περιφέρεια έχει εγκρίνει πλαίσιο που ορίζει τους διαθέσιμους 
δημοσιονομικούς πόρους για την υγειονομική περίθαλψη.

11. Βελτίωση 
της θεσμικής 
ικανότητας και 
της 
αποτελεσματικ
ής δημόσιας 
διοίκησης
(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 
11)

Διοικητική αποτελεσματικότητα 
των κρατών μελών:
- Η ύπαρξη στρατηγικής για την 
ενίσχυση της διοικητικής 
αποτελεσματικότητας του 
κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
μεταρρύθμισης της δημόσιας 
διοίκησης1.

– Έχει εγκριθεί και εφαρμόζεται στρατηγική για την ενίσχυση της διοικητικής 
αποτελεσματικότητας των κρατών μελών1. η οποία περιλαμβάνει:

– ανάλυση και στρατηγικό σχεδιασμό των νομικών, οργανωτικών και/ή 
διαδικαστικών ενεργειών μεταρρύθμισης·

– ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας· 
– ολοκληρωμένες δράσεις για την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των 

διοικητικών διαδικασιών·
– ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών για τους ανθρώπινους 

πόρους που καλύπτουν τα σχέδια προσλήψεων και την επαγγελματική 
σταδιοδρομία του προσωπικού, την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη στελέχωση·

– ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα·
– ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης.
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Τροπολογία

Θεματικοί 
στόχοι

Προτεραιότητε
ς επενδύσεων

Εκ των προτέρων όροι Κριτήρια συμμόρφωσης

ΕΤΠΑ:
- Όλες οι 
επενδυτικές 
προτεραιότητες 
του θεματικού 
στόχου αριθ. 1

1.1. Έρευνα και Καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή 
περιφερειακής στρατηγικής έρευνας 
και καινοτομίας για έξυπνη 
εξειδίκευση, σύμφωνα με το εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, με 
στόχο τη μόχλευση ιδιωτικών 
δαπανών έρευνας και καινοτομίας, η 
οποία να ταιριάζει με τα 
χαρακτηριστικά αποδοτικών εθνικών 
ή περιφερειακών συστημάτων 
έρευνας και καινοτομίας.

– Εφαρμόζεται εθνική ή περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, 
η οποία:
– βασίζεται σε SWOT ή παρεμφερή ανάλυση  για τη συγκέντρωση 

των πόρων σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας·

– ορίζει μέτρα για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων σε 
Ε&ΤΑ·

– περιέχει μηχανισμό παρακολούθησης.
– Έχει εγκριθεί πλαίσιο που ορίζει τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς 

πόρους για την έρευνα και καινοτομία.

1. Ενίσχυση 
της έρευνας, 
της 
τεχνολογικής 
ανάπτυξης 
και της 
καινοτομίας·

(Στόχος
Ε&Α)

(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 
1) ΕΤΠΑ:

– Ενίσχυση 
υποδομών 
έρευνας και 
καινοτομίας και 
ικανοτήτων 
ανάπτυξης 
αριστείας στον 
τομέα της 
έρευνας και 
καινοτομίας και 

1.2. Έρευνα και Καινοτομία των 
υποδομών – Έχει εγκριθεί ένα ενδεικτικό πολυετές σχέδιο εγγραφής στον 

προϋπολογισμό και ιεράρχησης προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις που 
συνδέονται με τις προτεραιότητες της ΕΕ και, κατά περίπτωση, με το 
Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών-ESFRI.
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προαγωγή 
κέντρων
ικανότητας, 
ιδίως των 
κέντρων 
ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος·

2. Βελτίωση 
της 
δυνατότητας 
πρόσβασης 
στις 
τεχνολογίες 
των 
πληροφοριών 
και των 
επικοινωνιών
, καθώς και 
της χρήσης 
και της 
ποιότητάς 
τους (στόχος 
ευρυζωνικής 
σύνδεσης)
(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 
2)

ΕΤΠΑ:
–Ανάπτυξη 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 
ΤΠΕ, του 
ηλεκτρονικού 
εμπορίου και 
τόνωση της 
ζήτησης ΤΠΕ
– Ενίσχυση των 
πληροφοριών 
ΤΠΕ στον 
τομέα της 
ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, 
της 
ηλεκτρονικής 
μάθησης, της 
ηλεκτρονικής 
ένταξης, του 
ηλεκτρονικού 
πολιτισμού και 

2.1. Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για 
την ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και 
διαλειτουργικών μέσω της χρήσης 
των ΤΠΕ ιδιωτικών και δημόσιων 
υπηρεσιών και αύξηση του βαθμού 
χρήσης τους από τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και τη δημόσια 
διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων 
των πρωτοβουλιών διασυνοριακής 
συνεργασίας

– Ο όρος σχετικά με πλαίσιο στρατηγικής πολιτικής για την ψηφιακή 
ανάπτυξη, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της εθνικής ή της περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση τηρείται εάν το πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνει:

– εγγραφή στον προϋπολογισμό και ιεράρχηση προτεραιοτήτων των 
δράσεων μέσω SWOT ή παρεμφερούς ανάλυσης  που διενεργείται 
σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη1·

– ανάλυση για την εξισορρόπηση της ενίσχυσης για την ζήτηση και 
προσφορά τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

– δείκτες για τη μέτρηση της προόδου των παρεμβάσεων σε τομείς 
όπως του ψηφιακού γραμματισμού, της ηλεκτρονικής ένταξης, της 
ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και της ηλεκτρονικής υγείας, εντός 
των ορίων του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, που ευθυγραμμίζονται με τις 
υφιστάμενες συναφείς τομεακές ενωσιακές, εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές.

– αξιολόγηση των αναγκών για την ενίσχυση των ικανοτήτων στις 
ΤΠΕ.



PE514.645v01-00 24/55 AM\940880EL.doc

EL

της 
ηλεκτρονικής 
υγείας

ΕΤΠΑ:
–Περαιτέρω 
ανάπτυξη της 
ευρυζωνικής 
σύνδεσης και 
της προσφοράς 
δικτύων 
υψηλής 
ταχύτητας και 
υποστήριξη της 
αποδοχής 
μελλοντικών 
και 
αναδυόμενων 
τεχνολογιών και 
δικτύων στο 
χώρο της 
ψηφιακής 
οικονομίας

2.2. Υποδομή δικτύων νέας γενιάς 
(NGN): Η ύπαρξη εθνικών ή 
περιφερειακών σχεδίων NGΝ που 
λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές 
δράσεις για την επίτευξη των 
στόχων1 της ΕΕ για την πρόσβαση 
υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο, 
που εστιάζονται σε περιοχές στις 
οποίες η αγορά δεν μπορεί να 
παρέχει ανοικτή υποδομή με προσιτό 
κόστος και σε ικανοποιητική 
ποιότητα, σύμφωνα με τους κανόνες 
ανταγωνισμού και κρατικών 
ενισχύσεων της ΕΕ και παρέχουν 
προσβάσιμες υπηρεσίες στις 
ευάλωτες ομάδες.

– Έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα εθνικό και/ή περιφερειακό σχέδιο NGN το 
οποίο περιέχει τα εξής :

– ένα σχέδιο επενδύσεων σε υποδομές βασιζόμενο σε οικονομική 
ανάλυση η οποία λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες ιδιωτικές και 
δημόσιες υποδομές και προγραμματισμένες επενδύσεις·

– πρότυπα βιώσιμων επενδύσεων που ενισχύουν τον ανταγωνισμό και 
παρέχουν πρόσβαση σε ανοικτές, οικονομικά προσιτές, υψηλής 
ποιότητας και χωρίς επιχειρηματικό κίνδυνο υποδομές και 
υπηρεσίες· 

– μέτρα για την ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων.

3. Βελτίωση 
της 
ανταγωνιστικ
ότητας των 
μικρομεσαίω
ν 

ΕΤΠΑ:
–Υποστήριξης 
της ικανότητας 
των ΜΜΕ να 
συμμετέχουν 
στην ανάπτυξη 

3.1. Έχουν εκτελεσθεί ειδικές 
δράσεις ώστε να στηριχθεί η 
προώθηση της επιχειρηματικότητας, 
λαμβανομένης υπόψη της 
πρωτοβουλίας «Small Business Act 
(SBA)».

– Οι ειδικές δράσεις συνιστούν :

– μέτρα που έχουν προβλεφθεί με στόχο τη μείωση του χρόνου και 
του κόστους για τη σύσταση των επιχειρήσεων εκείνων οι οποίες 
λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της πρωτοβουλίας SBA·

– μέτρα που έχουν προβλεφθεί με στόχο τη μείωση του χρόνου που 
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επιχειρήσεων 
και του 
γεωργικού 
τομέα (για το 
ΕΓΤΑΑ) και 
του τομέα της 
αλιείας και 
της 
υδατοκαλλιέρ
γειας (για το 
ΕΤΘΑ)·

(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 
3)

σε 
περιφερειακές, 
εθνικές και 
διεθνείς αγορές, 
και σε 
διαδικασίες 
καινοτομίας·

απαιτείται για την έκδοση αδειών για τη σύσταση και άσκηση 
ειδικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης που λαμβάνει υπόψη 
τους στόχους της πρωτοβουλίας SBA·

– μηχανισμό που εφαρμόζεται για την παρακολούθηση της SBA και 
την εκτίμηση του αντίκτυπου της νομοθεσίας στις ΜΜΕ.

4. 
Υποστήριξη 
της 
μετάβασης 
προς μια 
οικονομία 
χαμηλών 
εκπομπών 
διοξειδίου 
του άνθρακα 
σε όλους 
τους τομείς

(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 

ΕΤΠΑ+ΤΣ:
–Στήριξης της 
ενεργειακής 
απόδοσης, της 
έξυπνης 
διαχείρισης της 
ενέργειας και
της χρήσης 
ανανεώσιμων 
πηγών 
ενέργειας στις 
δημόσιες 
υποδομές, 
συμπεριλαμβαν

4.1. Έχουν εκτελεσθεί δράσεις για 
την προαγωγή αποτελεσματικών 
από άποψη κόστους βελτιώσεων 
της ενεργειακής απόδοσης κατά
την τελική χρήση και 
αποτελεσματικών από άποψη 
κόστους επενδύσεων στην 
«Ενεργειακή απόδοση» κατά την 
οικοδόμηση ή ανακαίνιση κτιρίων.

– Οι δράσεις είναι :
– Μέτρα για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των ελάχιστων απαιτήσεων 

σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 
4 και 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ. Λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη 
θέσπιση συστήματος πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

– Τα αναγκαία μέτρα για τη θέσπιση συστήματος πιστοποίησης της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ.

– Μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ για την 
ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές 
υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλισθεί ο εφοδιασμός των τελικών πελατών 
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ομένων των 
δημόσιων 
κτηρίων, και 
στον τομέα της 
στέγασης·

με ατομικούς μετρητές στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό από τεχνική 
άποψη, οικονομικά εύλογο και αναλογικό προς την ενδεχόμενη 
εξοικονόμηση ενέργειας.

παράγραφος 
4)

ΕΤΠΑ+ΤΣ:
– Προώθησης 
της χρήσης 
συμπαραγωγής 
θερμότητας και 
ηλεκτρισμού με 
υψηλή απόδοση 
βάσει της 
ζήτησης για 
χρήσιμη 
θερμότητα·

4.2. Έχουν εκτελεσθεί δράσεις για 
την προώθηση της συμπαραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρισμού με 
υψηλή απόδοση.

– Οι δράσεις είναι:
– Η στήριξη της συμπαραγωγής βασίζεται στη ζήτηση για χρήσιμη 

θερμότητα και την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σύμφωνα με 
τα άρθρα 7 παράγραφος 1 και 9 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της 
οδηγίας 2004/8/ΕΚ, τα δε κράτη μέλη ή τα αρμόδια όργανά τους έχουν 
αξιολογήσει το υφιστάμενο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο όσον 
αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης ή άλλες διαδικασίες, ώστε :

α) να ενθαρρυνθεί ο σχεδιασμός μονάδων συμπαραγωγής προς 
κάλυψη οικονομικά δικαιολογημένων αιτήσεων για εκροή χρήσιμης 
θερμότητας και να αποφευχθεί η παραγωγή περισσότερης θερμότητας 
αντί χρήσιμης θερμότητας· και 
β) να μειώσουν τους ρυθμιστικούς και μη ρυθμιστικούς φραγμούς 
στην αύξηση της συμπαραγωγής.

ΕΤΠΑ+ΤΣ:
– Προαγωγής 
της παραγωγής 
και της 
διανομής 
ενέργειας που 
προέρχεται από 
ανανεώσιμες 

4.3. Έχουν εκτελεσθεί δράσεις για 
την προώθηση της παραγωγής και 
διανομής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές1.
1 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 16.

– Έχουν τεθεί σε εφαρμογή διαφανή συστήματα στήριξης, 
προτεραιότητα στην πρόσβαση στο δίκτυο ή εγγυημένη πρόσβαση και 
προτεραιότητα στην κατανομή καθώς και τυποποιημένοι κανόνες 
σχετικά με την ανάληψη και τον επιμερισμό του κόστους των τεχνικών 
αναπροσαρμογών που έχουν καταστεί δημόσιες, σύμφωνα με τα άρθρα 
14 παράγραφος 1, 16 παράγραφος 2 και 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ.

– Ένα κράτος μέλος έχει εγκρίνει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την 
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πηγές ενέργειας· ανανεώσιμη ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

5. Προώθηση 
της 
προσαρμογής 
στην 
κλιματική 
αλλαγή, της 
πρόληψης 
και της 
διαχείρισης 
κινδύνων

(Στόχος σε 
σχέση με την 
κλιματική 
αλλαγή)

(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 
5)

ΕΤΠΑ+ΤΣ:
– Προώθηση 
των 
επενδύσεων για 
την 
αντιμετώπιση 
ειδικών 
κινδύνων, την 
εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας 
στις 
καταστροφές 
και την 
ανάπτυξη 
συστημάτων 
διαχείρισης των 
καταστροφών.

5.1. Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων: Η ύπαρξη εθνικών ή 
περιφερειακών εκτιμήσεων 
επικινδυνότητας για τη διαχείριση 
φυσικών καταστροφών, 
λαμβάνοντας υπόψη την 
προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή1

– Εφαρμόζεται εθνική ή περιφερειακή εκτίμηση επικινδυνότητας με τα 
κατωτέρω στοιχεία :

– Περιγραφή της διαδικασίας, της μεθοδολογίας, των διαδικασιών και 
των δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται 
για την εκτίμηση επικινδυνότητας καθώς και των κριτηρίων βάσει 
κινδύνου για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων των επενδύσεων.

– περιγραφή των σεναρίων ενός μόνο κινδύνου και πολλών κινδύνων·
– λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τις εθνικές στρατηγικές 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
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ΕΤΠΑ+ΤΣ:
– Επενδύσεων 
στον τομέα του 
νερού, ώστε να 
ικανοποιηθούν 
οι απαιτήσεις 
του 
περιβαλλοντικο
ύ κεκτημένου 
της Ένωσης 
και να 
αντιμετωπιστού
ν οι ανάγκες 
που έχουν 
προσδιορισθεί 
από τα κράτη 
μέλη για 
επενδύσεις που 
υπερβαίνουν τις 
εν λόγω 
απαιτήσεις.

6.1. Τομέας ύδρευσης: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του 
κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, 
σε ποσοστό που καθορίζεται στο 
εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης 
λεκάνης ποταμού για επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

– Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, ένα 
κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συνεισφορά των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης ανά 
τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, 
τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης 
καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας 
περιοχής ή περιοχών.

– Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης ποταμού για την περιοχή λεκάνης 
ποταμών σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων.

6. 
Διατήρηση 
και 
προστασία
του 
περιβάλλοντο
ς και 
προώθηση 
της 
αποδοτικότητ
ας των πόρων

(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 
6)

ΕΤΠΑ+ΤΣ:
–Επενδύσεων 
στον τομέα των 
αποβλήτων, 
ώστε να 
ικανοποιηθούν 
οι απαιτήσεις 
του 

6.2. Τομέας αποβλήτων: Προώθηση 
των οικονομικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα 
των αποβλήτων, ιδίως με την 
εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης 
αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 
2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και 
καθώς και την ιεράρχηση των 

– Έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 5 της οδηγίας 
2008/98/EΚ υποβλήθηκε στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο προς την 
επίτευξη των στόχων του άρθρου 11 της οδηγίας 2008/90/ΕΚ.

– Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων 
όπως απαιτείται στο άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

– Η ύπαρξη  προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, 
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περιβαλλοντικο
ύ κεκτημένου 
της Ένωσης 
και να 
αντιμετωπιστού
ν οι ανάγκες 
που έχουν 
προσδιορισθεί 
από τα κράτη 
μέλη για 
επενδύσεις που 
υπερβαίνουν τις 
εν λόγω 
απαιτήσεις.

αποβλήτων. όπως ορίζει το άρθρο 29 της οδηγίας·

– Έχουν θεσπισθεί τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων της 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση έως το 2020, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

7. Προώθηση 
των 
βιώσιμων 
μεταφορών 
και της άρσης 
των 
προβλημάτων 
σε βασικές 
υποδομές 
δικτύων
(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 
7)

ΕΤΠΑ+ΤΣ:
– Στήριξη 
πολυτροπικού 
ενιαίου 
ευρωπαϊκού 
χώρου 
μεταφορών με 
επένδυση στο 
δίκτυο του 
Διευρωπαϊκού 
Δικτύου 
Μεταφορών 
(ΔΕΔ-Μ.
– Ανάπτυξη και 
αποκατάσταση 

7.1. Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
περιεκτικού σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών (που 
περιλαμβάνει τις δημόσιες 
μεταφορές σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
συνολικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

– Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων μεταφορών για τις 
επενδύσεις μεταφορών σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για 
στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και το οποίο εκθέτει:
– τη συμβολή στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών σύμφωνα με 

το άρθρο 10 του κανονισμού αριθ. [ΔΕΔ-Μ], 
συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

– στο βασικό ΔΕΔ-Μ και στο συνολικό δίκτυο όπου προβλέπονται 
επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ, και

– δευτερογενείς συνδέσεις·

– εφικτό και ώριμο σχεδιασμό έργων για τα οποία προβλέπεται 
στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ.

– μέτρα εξασφάλισης της ικανότητας των ενδιάμεσων φορέων και 
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ολοκληρωμένω
ν, υψηλής 
ποιότητας και 
διαλειτουργικώ
ν 
σιδηροδρομικώ
ν συστημάτων, 
και με την 
προώθηση 
μέτρων για τη 
μείωση του 
θορύβου.
– Ανάπτυξη και 
τη βελτίωση 
φιλικών προς το 
περιβάλλον 
συστημάτων 
μεταφορών με 
χαμηλές 
εκπομπές 
άνθρακα (στα 
οποία 
περιλαμβάνοντα
ι και τα 
συστήματα 
χαμηλού 
θορύβου), 
συμπεριλαμβαν
ομένων των 

των δικαιούχων για να παράγουν τη σειρά έργων.
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εσωτερικών 
πλωτών οδών 
και των 
θαλάσσιων 
μεταφορών, 
των λιμένων, 
των 
πολυτροπικών 
συνδέσεων και 
των υποδομών 
αερολιμένων, με 
σκοπό την 
προαγωγή της 
βιώσιμης 
περιφερειακής 
και τοπικής 
κινητικότητας.
ΕΤΠΑ:
– Ενίσχυση 
περιφερειακής 
κινητικότητας 
μέσω της 
σύνδεσης 
δευτερευόντων 
και τριτευόντων 
κόμβων στην 
υποδομή ΔΕΔ-
Μ, 
συμπεριλαμβαν
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ομένων των 
πολυτροπικών 
κόμβων.

ΕΤΠΑ+ΤΣ:
– Στήριξη 
πολυτροπικού 
ενιαίου 
ευρωπαϊκού 
χώρου 
μεταφορών με 
επένδυση στο 
δίκτυο του 
Διευρωπαϊκού 
Δικτύου 
Μεταφορών 
(ΔΕΔ-Μ).
– Ανάπτυξη και 
αποκατάσταση 
ολοκληρωμέ 
νων, υψηλής 
ποιότητας και 
διαλειτουργι 
κών 

7.2. Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή 
πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικού 
τμήματος για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων σύμφωνα με το 
θεσμικό σύστημα των κρατών μελών 
(που περιλαμβάνει τις δημόσιες 
μεταφορές σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
συνολικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού και τη 
διαλειτουργικότητα και δημιουργία 
ικανοτήτων.

– Ύπαρξη τμήματος για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στο σχέδιο ή 
σχέδια ή πλαίσιο/-α μεταφορών όπως ανωτέρω σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση όπου εκτίθενται 
σειρά εφικτών και ώριμων έργων (που περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

– Μέτρα εξασφάλισης της ικανότητας των ενδιάμεσων φορέων και των 
δικαιούχων για να παράγουν τη σειρά έργων.
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σιδηροδρομικώ
ν συστημάτων, 
και με την 
προώθηση 
μέτρων για τη 
μείωση του 
θορύβου.
– Ανάπτυξη και  
βελτίωση 
φιλικών προς το 
περιβάλλον 
συστημάτων 
μεταφορών με 
χαμηλές 
εκπομπές 
άνθρακα (στα 
οποία 
περιλαμβάνοντα
ι και τα 
συστήματα 
χαμηλού 
θορύβου), 
συμπεριλαμβαν
ομένων των 
εσωτερικών 
πλωτών οδών 
και των 
θαλάσσιων 
μεταφορών, 
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των λιμένων, 
των 
πολυτροπικών 
συνδέσεων και 
των υποδομών 
αερολιμένων, με 
σκοπό την 
προαγωγή της 
βιώσιμης 
περιφερειακής 
και τοπικής 
κινητικότητας.
ΕΤΠΑ:
– Ενίσχυση 
περιφερειακής 
κινητικότητας 
μέσω της 
σύνδεσης 
δευτερευόντων 
και τριτευόντων 
κόμβων στην 
υποδομή ΔΕΔ-
Μ, 
συμπεριλαμβαν
ομένων των 
πολυτροπικών 
κόμβων.

ΕΤΠΑ+ΤΣ: 7.3. Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των – Η ύπαρξη τμήματος στις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες 
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– Στήριξη 
πολυτροπικού 
ενιαίου 
ευρωπαϊκού 
χώρου 
μεταφορών με 
επένδυση στο 
δίκτυο του 
Διευρωπαϊκού 
Δικτύου 
Μεταφορών 
(ΔΕΔ-Μ).
– Ανάπτυξη και 
αποκατάσταση 
ολοκληρωμένω
ν, υψηλής 
ποιότητας και 
διαλειτουργικώ
ν 
σιδηροδρομικώ
ν συστημάτων, 
και με την 
προώθηση 
μέτρων για τη 
μείωση του 
θορύβου.
–Αανάπτυξη 
και βελτίωση 
φιλικών προς το 

εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των 
λιμένων, των πολυτροπικών 
συνδέσεων και των υποδομών 
αερολιμένων: Η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικού τμήματος 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των 
λιμένων, των πολυτροπικών 
συνδέσεων και των υποδομών 
αερολιμένων, με σκοπό την 
προαγωγή της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

μεταφορές, λιμένες, πολυτροπικές συνδέσεις και υποδομές αερολιμένων 
στο σχέδιο ή σχέδια ή πλαίσιο/-α μεταφορών το οποίο:
– πληροί τις νομικές απαιτήσεις για στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση·
– εκθέτει σειρά εφικτών και ώριμων έργων (που περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, δημοσιονομικό πλαίσιο)·

– Μέτρα εξασφάλισης της ικανότητας των ενδιάμεσων φορέων και των 
δικαιούχων για να παράγουν τη σειρά έργων.
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περιβάλλον 
συστημάτων 
μεταφορών με 
χαμηλές 
εκπομπές 
άνθρακα (στα 
οποία 
περιλαμβάνοντα
ι και τα 
συστήματα 
χαμηλού 
θορύβου), 
συμπεριλαμβαν
ομένων των 
εσωτερικών 
πλωτών οδών 
και των 
θαλάσσιων 
μεταφορών, 
των λιμένων, 
των 
πολυτροπικών 
συνδέσεων και 
των υποδομών 
αερολιμένων, με 
σκοπό την 
προαγωγή της 
βιώσιμης 
περιφερειακής 
και τοπικής 
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κινητικότητας.
ΕΤΠΑ:
– Ενίσχυση 
περιφερειακής 
κινητικότητας 
μέσω της 
σύνδεσης 
δευτερευόντων 
και τριτευόντων 
κόμβων στην 
υποδομή ΔΕΔ-
Μ, 
συμπεριλαμβαν
ομένων των 
πολυτροπικών 
κόμβων.

ΕΤΠΑ:
– Βελτίωση της 
ενεργειακής 
απόδοσης και 
της ασφάλειας 
του εφοδιασμού 
μέσω της 
ανάπτυξης 
έξυπνων 
συστημάτων 
διανομής, 
αποθήκευσης 

7.4. Ανάπτυξη έξυπνων 
συστημάτων διανομής, 
αποθήκευσης και μεταφοράς 
ενέργειας·
Η ύπαρξη σφαιρικών σχεδίων για 
επενδύσεις σε έξυπνες υποδομές 
ενέργειας και ρυθμιστικών μέτρων 
τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης και
ασφάλειας του εφοδιασμού.

– Σφαιρικά σχέδια που περιγράφουν τις εθνικές προτεραιότητες σε 
ενεργειακές υποδομές εφαρμόζονται:
– σύμφωνα με το άρθρο 22 οδηγιών 2009/72/EΚ και 2009/73/EΚ, 
κατά περίπτωση, και
– σύμφωνα με τα συναφή  περιφερειακά σχέδια επενδύσεων βάσει 
του άρθρου 12 και με το ενωσιακού επιπέδου δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 3, σημείο β των 
κανονισμών (EΚ) αριθ. 714/2009 και (EΚ) αριθ. 715/2009 και 
– βάσει του άρθρου 3, παρ. 4 του κανονισμού ΔΕΔ-Μ σχετικά με 
τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές 
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και μεταφοράς 
ενέργειας και 
μέσω της 
ενσωμάτωσης 
σε αυτά 
αποκεντρωμένη
ς παραγωγής 
ενέργειας από
ανανεώσιμες 
πηγές.

υποδομές·
– Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν:

– εφικτή και ώριμη σειρά έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη 
από το ΕΤΠΑ και το ΤΑ·
– μέτρα για την επίτευξη των στόχων κοινωνικής και οικονομικής 
συνοχής και προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα άρθρα 3 
παρ. 10 της οδηγίας 2009/72/EΚ και 3 παρ. 7 της οδηγίας 2009/73/EΚ·
– μέτρα για την καλύτερη δυνατή χρήση της ενέργειας και την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 11 
της οδηγίας 2009/72/EΚ και 3 παρ. 8 της οδηγίας 2009/73/EΚ·

8. Προώθηση 
της βιώσιμης 
και ποιοτικής 
απασχόλησης 
και 
υποστήριξη 
της 
κινητικότητα
ς της 
εργασίας
(Στόχος 
απασχόληση)
(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 
8)

ΕΚΤ:
– Πρόσβαση 
στην 
απασχόληση 
των ατόμων 
που αναζητούν 
εργασία και των 
ανέργων, 
συμπεριλαμβαν
ομένων των 
τοπικών 
πρωτοβουλιών 
για την 
απασχόληση, 
και υποστήριξη 
της 
κινητικότητας 

8.1. Οι ενεργητικές πολιτικές για την 
αγορά εργασίας σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση1.

– Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την ικανότητα και παρέχουν:

– εξατομικευμένες υπηρεσίες, παροχή συμβουλών και ενεργητικά και 
προληπτικά μέτρα για την αγορά εργασίας σε πρόωρο στάδιο, τα 
οποία να απευθύνονται σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις μειονεκτούσες ομάδες 
συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων από κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων·

– συστηματική ενημέρωση σχετικά με προσφορές νέων θέσεων 
εργασίας ανοιχτή σε όλους και συνεχής ανάλυση της αγοράς 
εργασίας προς εντοπισμό διαρθρωτικών αλλαγών στη ζήτηση 
επαγγελμάτων και προσόντων.

– Οι υπηρεσίες απασχόλησης εφαρμόζουν τυπικές ή άτυπες ρυθμίσεις 
συνεργασίας με τους σχετικούς παράγοντες.
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του εργατικού 
δυναμικού.

ΕΚΤ:
–
αυτοαπασχόλη 
ση, επιχειρημα 
τικότητα και 
δημιουργία 
επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβα 
νομένων των 
καινοτόμων 
μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 
και μικροεπιχει 
ρήσεων.
ΕΤΠΑ:
– υποστήριξη 
της ανάπτυξης 
φυτωρίων 
επιχειρήσεων 
και επενδυτική 
στήριξη για αυ 
ταπασχόληση, 
πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και 
δημιουργία 
επιχειρήσεων.

8.2. Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και δημιουργία 
επιχειρήσεων: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για χωρίς 
αποκλεισμούς υποστήριξη της 
εκκίνησης.

– Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για χωρίς αποκλεισμούς 
υποστήριξη της εκκίνησης, με τα εξής στοιχεία :

– μέτρα που έχουν προβλεφθεί με στόχο τη μείωση του χρόνου και 
του κόστους για τη σύσταση των επιχειρήσεων εκείνων οι οποίες 
λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της πρωτοβουλίας SBA·

– μέτρα που έχουν προβλεφθεί με στόχο τη μείωση του χρόνου που 
απαιτείται για την έκδοση αδειών για τη σύσταση και άσκηση 
ειδικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης που λαμβάνει υπόψη 
τους στόχους της πρωτοβουλίας SBA·

– δράσεις που συνδέονται με τις κατάλληλες υπηρεσίες ανάπτυξης 
επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (πρόσβαση σε 
κεφάλαιο), που περιλαμβάνουν την πρόσβαση μειονεκτουσών 
ομάδων και/ή περιοχών, εφόσον απαιτείται.
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ΕΚΤ:
Εκσυγχρονισμό
ς των θεσμικών 
φορέων της 
αγοράς 
εργασίας, όπως 
των ιδιωτικών 
και δημόσιων 
υπηρεσιών 
απσχόλησης, με 
καλύτερη 
αντιστοίχηση 
προς τις
ανάγκες της 
αγοράς 
εργασίας, 
συμπεριλαμβαν
ομένων 
δράσεων 
ενίσχυσης μέσω 
προγραμμάτων 
κινητικότητας 
και καλύτερης 
συνεργασίας 
ανάμεσα σε 
θεσμικούς 
φορείς και 
σχετικούς 
παράγοντες. 

8.3. Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς 
εργασίας εκσυγχρονίζονται και 
ενισχύονται σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση·

Πριν από τις μεταρρυθμίσεις των 
θεσμικών φορέων της αγοράς 
εργασίας καταρτίζεται σαφής 
στρατηγική και πραγματοποιείται εκ 
των προτέρων αξιολόγηση που 
περιλαμβάνει και τη διάσταση της 
ισότητας των φύλων

– Δράσεις για τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών απασχόλησης, με στόχο να 
αποκτήσουν την ικανότητα να παρέχουν1:
– εξατομικευμένες υπηρεσίες, παροχή συμβουλών και ενεργητικά και 

προληπτικά μέτρα για την αγορά εργασίας σε πρόωρο στάδιο, τα 
οποία να απευθύνονται σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις μειονεκτούσες ομάδες 
συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων από κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων· 

– συστηματική ενημέρωση σχετικά με προσφορές νέων θέσεων 
εργασίας ανοιχτή σε όλους και συνεχής ανάλυση της αγοράς 
εργασίας προς εντοπισμό διαρθρωτικών αλλαγών στη ζήτηση 
επαγγελμάτων και προσόντων.

– Η μεταρρύθμιση των υπηρεσιών απασχόλησης θα περιλαμβάνει την 
εφαρμογή τυπικών ή άτυπων δικτύων συνεργασίας με τους σχετικούς 
παράγοντες.
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ΕΤΠΑ:
– επενδύσεις σε 
υποδομές για 
υπηρεσίες 
απασχόλησης.

ΕΚΤ:
– Ενεργός και 
υγιής γήρανση

8.4. Ενεργός και υγιής γήρανση: 
Σχεδιάζονται πολιτικές ενεργού 
γήρανσης σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση1.

– Οι σχετικοί παράγοντες συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την 
παρακολούθηση των πολιτικών ενεργού γήρανσης με στόχο τη 
διατήρηση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας 
και την προώθηση της απασχόλησής τους·

– ένα κράτος μέλος διαθέτει μέτρα για την προώθηση της ενεργού 
γήρανσης.

ΕΚΤ:
– Προσαρμογή 
των εργαζομέ 
νων, των 
επιχειρήσεων 
και των 
επιχειρηματιών 
στην αλλαγή.

8.5. Προσαρμογή των εργαζομένων, 
των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στην αλλαγή: Η 
ύπαρξη πολιτικών που έχουν στόχο 
να ευνοήσουν την πρόβλεψη και 
σωστή διαχείριση της αλλαγής και 
της αναδιάρθρωσης.

– Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέσα για την υποστήριξη των κοινωνικών 
εταίρων και των δημόσιων αρχών ώστε να αναπτύσσουν ενεργητικές 
προσεγγίσεις για την αλλαγή και την αναδιάρθρωση, τα οποία 
περιλαμβάνουν:

– μέτρα για να ενθαρρύνεται η πρόληψη της αλλαγής 
συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης·

– μέτρα για την προώθηση της προετοιμασίας και διαχείρισης της 
διαδικασίας αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
παρακολούθησης·

– δράσεις για την καλύτερη προσαρμογή των εργαζομένων στις 
προκλήσεις, και συγκεκριμένα την ύπαρξη πολιτικών και μέτρων με 
σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 5 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ. 

8.6. Βιώσιμη ένταξη στην αγορά 
εργασίας των νέων ηλικίας 15-24 

– Έχει θεσπιστεί ένα συνολικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την επίτευξη 
των στόχων της δέσμης μέτρων για την απασχόληση των νέων και, ιδίως, για 
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ετών που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης:
Η ύπαρξη ενός συνολικού 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
την επίτευξη των στόχων της δέσμης 
μέτρων για την απασχόληση των 
νέων και, ιδίως, για την καθιέρωση 
ενός συστήματος παροχής 
εγγυήσεων για τους νέους σύμφωνα 
με τη σύσταση του Συμβουλίου της 
[xxx]

την καθιέρωση ενός συστήματος παροχής εγγυήσεων για τους νέους σύμφωνα 
με τη σύσταση του Συμβουλίου της [xxx], το οποίο:

– βασίζεται σε στοιχεία που μετρούν τα αποτελέσματα για τους νέους 
ηλικίας 15-24 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης:

– προβλέπει ένα σύστημα για τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων και 
πληροφοριών σχετικά με το σύστημα παροχής εγγυήσεων για τους 
νέους, σε διάφορα επίπεδα, το οποίο παρέχει επαρκή στοιχεία για τη 
χάραξη στοχευμένων πολιτικών και παρακολουθεί τις εξελίξεις, 
αξιολογώντας με αντιπαραδείγματα όταν είναι δυνατόν·

– προσδιορίζει την οικεία δημόσια αρχή που θα είναι υπεύθυνη για τη 
θέσπιση και τη διαχείριση του προγράμματος παροχής εγγυήσεων για 
τους νέους και για το συντονισμό των εταιρικών σχέσεων σε όλα τα 
επίπεδα και σε όλους τους τομείς·

– περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι αρμόδια για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων·

– βασίζεται στην έγκαιρη παρέμβαση και ενεργοποίηση·
– περιλαμβάνει μέτρα στήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και 
μέτρων συναφών με την αγορά εργασίας.

9. Eπένδυση 
στην 
εκπαίδευση, 
την 
κατάρτιση 
και την 
επαγγελματικ
ή κατάρτιση 

ΕΚΤ:
– Πρόληψη και 
μείωση των 
ποσοστών 
πρόωρης 
εγκατάλειψης 
του σχολείου

9.1. Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: Η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση 
των ποσοστών πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) 
εντός των ορίων του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

– Έχει τεθεί σε εφαρμογή σύστημα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και 
ενημέρωσης σχετικά με τα ποσοστά της ΠΕΣ στα σχετικά επίπεδα, το 
οποίο :

– παρέχει επαρκή στοιχεία για τη χάραξη στοχευμένων πολιτικών και 
παρακολουθεί τις εξελίξεις·

– Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ΠΕΣ, το οποίο :
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ΕΤΠΑ:
–Επενδύσεις σε 
εκπαίδευση, 
δεξιότητες και 
δια βίου 
μάθηση με την 
ανάπτυξη 
υποδομής 
κατάρτισης και 
εκπαίδευσης.

– βασίζεται σε στοιχεία·

– καλύπτει σχετικούς τομείς της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης 
της προσχολικής εκπαίδευσης, και στοχεύει συγκεκριμένα στις 
ευάλωτες ομάδες οι οποίες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από 
την ΠΕΣ, μεταξύ των οποίων και άτομα από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες,  και επαρκώς μέτρα πρόληψης, παρέμβασης και 
αντιστάθμισης·

– περιλαμβάνει όλους τους τομείς πολιτικής και τους σχετικούς 
παράγοντες για την αντιμετώπιση της ΠΕΣ.

για την 
απόκτηση 
δεξιοτήτων 
και τη διά 
βίου μάθηση

(Στόχος της 
εκπαίδευσης)

(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 
10) ΕΚΤ:

– Βελτίωση της 
ποιότητας, της 
αποτελεσματικό
τητας και του 
ανοικτού 
χαρακτήρα της 
τριτοβάθμιας 
και ισοδύναμης 
με αυτήν 
εκπαίδευσης, με 
σκοπό τη 
βελτίωση των 
επιπέδων 
συμμετοχής και 
ολοκλήρωσης.
ΕΤΠΑ:
– Eπενδύσεις σε 

9.2. Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η 
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
την αύξηση της επιτυχίας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευσης, της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας, εντός των 
ορίων του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

– Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία :
– κατά περίπτωση, μέτρα για την αύξηση των ποσοστών φοίτησης 

και επιτυχίας, τα οποία :
– αυξάνουν τα ποσοστά φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

μεταξύ των ομάδων χαμηλών εισοδημάτων και άλλων 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα 
στις ευάλωτες ομάδες, μεταξύ των οποίων και άτομα από 
περιθωριοποιημένες κοινότητες.

– αυξάνουν τη συμμετοχή ενηλίκων σπουδαστών·
– μειώνουν τα ποσοστά εγκατάλειψης των σπουδών/βελτιώνουν 

τα ποσοστά ολοκλήρωσης των σπουδών·
– μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας τα οποία:

– ενθαρρύνουν την καινοτομία ως προς το περιεχόμενο και τον 
σχεδιασμό των προγραμμάτων·
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εκπαίδευση, 
δεξιότητες και 
διa βίου 
μάθηση με την 
ανάπτυξη 
υποδομής 
κατάρτισης και 
εκπαίδευσης.

– μέτρα για την αύξηση της απασχολησιμότητας και της 
επιχειρηματικότητας τα οποία:
– ενθαρρύνουν την ανάπτυξη «οριζόντιων δεξιοτήτων», 

συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας στα σχετικά
προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· 

– μειώνουν τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά τις 
ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές.

ΕΚΤ:
– Βελτίωση της 
πρόσβασης στη 
διά βίου 
μάθηση, 
αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων 
του εργατικού 
δυναμικού.
ΕΤΠΑ:
– Επενδύσεις σε 
εκπαίδευση, 
δεξιότητες και 
διά βίου 
μάθηση με την 
ανάπτυξη 
υποδομής 
κατάρτισης και 
εκπαίδευσης.

9.3. Διά βίου μάθηση: Η ύπαρξη 
εθνικού και/ή περιφερειακού 
στρατηγικού προγράμματος 
πολιτικής για τη διά βίου μάθηση, 
εντός των ορίων του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

– Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τη 
δια βίου μάθηση, το οποίο περιλαμβάνει:
– μέτρα για την στήριξη της ανάπτυξης και σύνδεσης υπηρεσιών διά 

βίου μάθησης (ΔΒΜ), περιλαμβανομένης της υλοποίησής τους και 
της αναβάθμισης των δεξιοτήτων (π.χ. επικύρωση, καθοδήγηση, 
εκπαίδευση και κατάρτιση)  και πρόβλεψη της συμμετοχής και της 
εταιρικής σχέση με τους σχετικούς παράγοντες· 

– μέτρα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ανάγκη 
των διάφορων στοχευόμενων ομάδων, εφόσον έχουν λάβει 
προτεραιότητα σε εθνικά ή περιφερειακά στρατηγικά πλαίσια 
πολιτικής (λ.χ. νέοι στην επαγγελματική ανάπτυξη, ενήλικες, γονείς 
που επανέρχονται στην αγορά εργασίας, εργαζόμενοι με χαμηλό 
επίπεδο ειδίκευσης και εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, 
ανάπηροι και ειδικότερα μετανάστες και άλλες μειονεκτούσες 
ομάδες)·

– μέτρα για τη βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης και για την προσαρμογή τους στις 
ανάγκες συγκεκριμένων στοχευόμενων ομάδων με ειδικές ανάγκες, 
όπως είναι οι μόνιμοι άνεργοι και οι περιθωριοποιημένες
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κοινότητες.

10. 
Προώθηση 
της 
κοινωνικής 
ένταξης και 
καταπολέμησ
η της 
φτώχειας και 
κάθε 
διάκριση

(Στόχος για 
τη φτώχεια)

(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 
9)

ΕΚΤ:
- Ενεργός 
ένταξη, 
συμπεριλαμβαν
ομένης και της 
προώθησης των 
ίσων ευκαιριών, 
και ενεργός 
συμμετοχή και 
βελτίωση της 
απασχολησιμότ
ητας. 
ΕΤΠΑ:
– επενδύσεις 
στις υποδομές 
υγείας και τις 
κοινωνικές 
υποδομές που 
συμβάλλουν 
στην εθνική, 
περιφερειακή 
και τοπική 
ανάπτυξη, 
μειώνοντας τις 

10.1. Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της 
φτώχειας με στόχο την ενεργητική 
ένταξη των ατόμων που είναι 
αποκλεισμένα από την αγορά 
εργασίας1, βάσει των 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
απασχόληση.

– Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της 
φτώχειας, με στόχο την ενεργητική ένταξη, το οποίο :

– παρέχει επαρκή στοιχεία για τη χάραξη πολιτικών με στόχο τη 
μείωση της φτώχειας την παρακολούθηση των εξελίξεων·

– περιέχει μέτρα που στηρίζουν την επίτευξη του εθνικού στόχου για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
(όπως ορίζεται στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων), ο οποίος 
περιλαμβάνει την προώθηση των ευκαιριών βιώσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης για άτομα που αντιμετωπίζουν τον 
υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού·

– προβλέπει τη συμμετοχή των σχετικών παραγόντων στην 
καταπολέμηση της φτώχειας·

– ανάλογα με τις εντοπιζόμενες ανάγκες, περιλαμβάνει μέτρα για τη 
μεταφορά της φροντίδας από τη θεσμική στην τοπική κοινότητα·

– αναφέρει σαφή μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του 
διαχωρισμού σε όλους τους τομείς·

– παρέχεται υποστήριξη στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη για να 
υποβάλουν αιτήσεις έργου, καθώς και για την υλοποίηση και τη 
διαχείριση των επιλεγμένων έργων.
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ανισότητες 
όσον αφορά την 
κατάσταση 
στον τομέα της 
υγείας, 
προωθώντας 
την κοινωνική 
ένταξη μέσω 
βελτίωσης της 
πρόσβασης σε 
υπηρεσίες 
κοινωνικού, 
πολιτιστικού 
χαρακτήρα και 
υπηρεσίες 
αναψυχής και 
τη μετάβαση 
από θεσμικές 
υπηρεσίες σε 
υπηρεσίες σε 
δημοτικό 
επίπεδο.
– στήριξη για 
φυσική, 
οικονομική και 
κοινωνική 
αναζωογόνηση
υποβαθμισμένω
ν κοινοτήτων 
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εντός αστικών 
και αγροτικών 
περιοχών.
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ΕΚΤ:
– Ένταξη των 
περιθωριοποιη 
μένων 
κοινοτήτων 
Ρομ.
ΕΤΠΑ:
– Επενδύσεις 
στις υποδομές 
υγείας και τις 
κοινωνικές 
υποδομές που 
συμβάλλουν 
στην εθνική, 
περιφερειακή 
και τοπική 
ανάπτυξη, 
μειώνοντας τις 
ανισότητες 
όσον αφορά την 
κατάσταση 
στον τομέα της 
υγείας, 
προωθώντας 
την κοινωνική 
ένταξη μέσω 
βελτίωσης της 
πρόσβασης σε 
υπηρεσίες 

10.2. Εφαρμόζεται εθνικό 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για 
την ένταξη των Ρομ

– Εφαρμόζεται εθνική στρατηγική για την ένταξη των Ρομ η οποία:

– καθορίζει επιτεύξιμους εθνικούς στόχους για την ένταξη των Ρομ 
ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα με τον γενικό πληθυσμό. Οι στόχοι 
αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν τους τέσσερις στόχους της ΕΕ για 
την ένταξη των Ρομ που αφορούν στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
στην απασχόληση, στην υγειονομική περίθαλψη και στη στέγαση·

– προσδιορίζει, ανάλογα με την περίπτωση, τις μειονεκτούσες 
μικροπεριφέρειες ή τις γειτονιές που είναι διαχωρισμένες, όπου οι 
κοινότητες είναι πιο υποβαθμισμένες, χρησιμοποιώντας τους ήδη 
διαθέσιμους κοινωνικοοικονομικούς και εδαφικούς δείκτες (δηλαδή 
πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, μακροχρόνια ανεργία κ.λπ.)·

– συμπεριλαμβάνει δραστικές μεθόδους παρακολούθησης για την 
αξιολόγηση του αντίκτυπου που έχουν οι δράσεις ένταξης των Ρομ 
και μηχανισμό επανεξέτασης για την προσαρμογή της στρατηγικής·

– έχει σχεδιαστεί, εφαρμόζεται και παρακολουθείται σε στενή 
συνεργασία και συνεχή διάλογο με την κοινωνία των πολιτών των 
Ρομ, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές·

– Κατόπιν αιτήσεως και εφόσον απαιτείται, οι σχετικοί παράγοντες 
μπορούν να λάβουν υποστήριξη για να υποβάλουν αιτήσεις έργου καθώς 
και για την υλοποίηση και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.
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κοινωνικού, 
πολιτιστικού 
χαρακτήρα και 
υπηρεσίες 
αναψυχής και 
τη μετάβαση 
από θεσμικές 
υπηρεσίες σε 
υπηρεσίες σε 
δημοτικό 
επίπεδο.
– Στήριξη για 
φυσική, 
οικονομική και 
κοινωνική 
αναζωογόνηση 
υποβαθμισμένω
ν κοινοτήτων 
εντός αστικών 
και αγροτικών 
περιοχών.
–Επενδύσεις σε 
εκπαίδευση, 
δεξιότητες και 
διά βίου 
μάθηση με την 
ανάπτυξη 
υποδομής 
κατάρτισης και 
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εκπαίδευσης.
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ΕΚΤ:
– Βελτίωση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά 
προσιτές, 
βιώσιμες και 
υψηλής 
ποιότητας 
υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβαν
ομένων της 
υγειονομικής 
περίθαλψης και 
των κοινωνικών 
υπηρεσιών 
γενικού 
συμφέροντος.
ΕΤΠΑ:
– Επενδύσεις 
στις υποδομές 
υγείας και τις 
κοινωνικές 
υποδομές που 
συμβάλλουν 
στην εθνική, 
περιφερειακή 
και τοπική 
ανάπτυξη, 
μειώνοντας τις 

10.3. Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού 
προγράμματος πολιτικής για την 
υγεία, εντός των ορίων του άρθρου 
168 ΣΛΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η 
οικονομική βιωσιμότητα.

– Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για 
την υγεία, το οποίο :
– περιέχει συντονισμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε 

υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας·
– περιέχει μέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας στον τομέα της 

υγείας, μέσω της ανάπτυξης μοντέλων παροχής υπηρεσιών και 
υποδομών·

– περιέχει σύστημα παρακολούθησης και επανεξέτασης.
– Ένα κράτος μέλος ή περιφέρεια έχει εγκρίνει πλαίσιο που ορίζει τους 

διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους σε ενδεικτική βάση και προβλέπει 
αποτελεσματική από άποψη κόστους συγκέντρωση των πόρων στις 
προτεραιότητες της υγειονομικής περίθαλψης.
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ανισότητες 
όσον αφορά την 
κατάσταση 
στον τομέα της 
υγείας, 
προωθώντας 
την κοινωνική 
ένταξη μέσω 
βελτίωσης της 
πρόσβασης σε 
υπηρεσίες 
κοινωνικού, 
πολιτιστικού 
χαρακτήρα και 
υπηρεσίες 
αναψυχής και 
τη μετάβαση 
από θεσμικές 
υπηρεσίες σε 
υπηρεσίες σε 
δημοτικό 
επίπεδο.
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11. Ενίσχυση 
της θεσμικής 
ικανότητας 
των 
δημόσιων 
αρχών και 
των 
ενδιαφερόμε
νων φορέων
και της 
αποτελεσματι
κής δημόσιας 
διοίκησης

(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 
παράγραφος 
11)

ΕΚΤ:
– της 
επένδυσης στη 
θεσμική 
ικανότητα και 
στην 
αποτελεσματικό
τητα της 
δημόσιας 
διοίκησης και 
των δημοσίων 
υπηρεσιών με 
στόχο τις 
μεταρρυθμίσεις, 
την καλύτερη 
κανονιστική 
ρύθμιση και τη 
χρηστή 
διακυβέρνηση.
ΕΤΠΑ:
– ενίσχυση 
θεσμικής 
ικανότητας και 
αποδοτική 
δημόσια 
διοίκηση με την 
ενίσχυση της 
θεσμικής 
ικανότητας και 

Διοικητική αποτελεσματικότητα των 
κρατών μελών:
- Η ύπαρξη στρατηγικής για την 
ενίσχυση της διοικητικής 
αποτελεσματικότητας του κράτους 
μέλους, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταρρύθμισης της δημόσιας 
διοίκησης1

– Έχει εγκριθεί και εφαρμόζεται1 στρατηγική για την ενίσχυση της 
διοικητικής αποτελεσματικότητας των δημόσιων αρχών των κρατών 
μελών και των ικανοτήτων τους να εφαρμόζουν συμμετοχικές 
μεθόδους. Η στρατηγική περιλαμβάνει:
– ανάλυση και στρατηγικό σχεδιασμό των νομικών, οργανωτικών 

και/ή διαδικαστικών ενεργειών μεταρρύθμισης·
– ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας· 

– ολοκληρωμένες δράσεις για την απλούστευση και τον 
εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών·

– ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών για τους 
ανθρώπινους πόρους που καλύπτουν τις κύριες διαπιστωθείσες 
ελλείψεις στον τομέα αυτό·

– ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα·

– ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων παρακολούθησης και 
αξιολόγησης.
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της 
αποδοτικότητα
ς των δημόσιων 
διοικήσεων και 
των δημόσιων 
υπηρεσιών που 
συνδέονται με 
την υλοποίηση 
του ΕΤΠΑ και 
προς στήριξη 
ενεργειών όσον 
αφορά τη 
θεσμική 
ικανότητα και 
την 
αποδοτικότητα 
της δημόσιας 
διοίκησης που 
υποστηρίζονται 
από το ΕΚΤ.
ΤΣ:
– με την 
ενίσχυση της 
ικανότητας των 
φορέων και της 
αποτελεσματικό
τητας της 
δημόσιας 
διοίκησης 
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καθώς και των 
δημόσιων 
υπηρεσιών που 
έχουν σχέση με 
την εφαρμογή 
του Ταμείου 
Συνοχής.

Or. en


