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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο πλαίσιο της νομοθετικής δέσμης για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή έχει υποβάλει 
πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
κοινωνική πρόοδο και απασχόληση (στο εξής «το Πρόγραμμα»). 

Ο κανονισμός για τη θέσπιση του Προγράμματος έχει συμπεριληφθεί στη δέσμη δαπανών 
που υπάγεται στην κατηγορία 1 (έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη) του νέου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020.
Σκοπός του Προγράμματος είναι να συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής για την 
Ευρώπη 2020 και στην επίτευξη των στόχων της για έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη και 
κοινωνική ενσωμάτωση, μέσω της υποστήριξης μίας σειράς μέτρων, συμπεριλαμβανομένων 
των δραστηριοτήτων ανάλυσης και αμοιβαίας μάθησης, της παροχής στήριξης στους κύριους 
φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των στόχων του Προγράμματος, της 
προώθησης της κινητικότητας των εργαζομένων εντός της Ένωσης, καθώς και της παροχής 
βοήθειας στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αποσκοπώντας στην προώθηση ενός υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, στη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ένδειας και στη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας. 
Η Επιτροπή προτείνει τη συνένωση τριών υπαρχόντων μέσων -του προγράμματος Progress, 
του προγράμματος EURES και του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη - σε ένα ενιαίο πρόγραμμα σχετικά με την κοινωνική 
πρόοδο και απασχόληση. 
Σκοπός του κοινοτικού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη 
(Progress), το οποίο θεσπίστηκε το 2006, είναι η υποστήριξη της δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο 
της πολιτικής για την απασχόληση, μέσω της παρακολούθησης των μέτρων πολιτικής, της 
ενίσχυσης της αμοιβαίας μάθησης, της ανάπτυξης στατιστικών εργαλείων και μεθόδων, της 
υποστήριξης των βασικών φορέων και της προώθησης της δικτύωσης, της ευαισθητοποίησης 
και της διάδοσης γνώσεων. Κύριοι αποδέκτες της χρηματοδότησης είναι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

Το δίκτυο ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) θεσπίστηκε το 2002. Στόχος του 
είναι η διευκόλυνση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων εντός της ΕΕ. Το 
δίκτυο EURES υποστηρίζει τη δημιουργία διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων, οι οποίες 
λειτουργούν τόσο ως σημείο επικοινωνίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης 
και των κοινωνικών εταίρων όσο και ως πηγή παροχής συμβουλών σε ζητήματα σχετικά με 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων.

Ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική 
ένταξη θεσπίστηκε το 2010 προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε παροχή βοήθειας 
με τη μορφή μικροδανείων σε πρόσωπα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση 
πρόσβασης στην παραδοσιακή αγορά πιστώσεων (άνεργοι, άτομα που κινδυνεύουν με 
κοινωνικό αποκλεισμό, κτλ) και επιθυμούν να ιδρύσουν νέα ή να επεκτείνουν την ήδη 
υπάρχουσα επιχείρησή τους. Ο εν λόγω μηχανισμός δεν παρέχει κεφάλαια απευθείας στα 
πρόσωπα αυτά, αλλά αντίθετα διευκολύνει τους μικροχρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στα 
κράτη μέλη να χορηγούν δάνεια στα πρόσωπα που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να 
αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση.
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Ο κανονισμός που θεσπίζει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 
κοινωνική πρόοδο και την απασχόληση θα ετίθετο σε ισχύ από την  ημέρα εκπνοής των 
τρεχόντων προγραμμάτων (1η Ιανουαρίου 2014) και θα διαρκούσε έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020. 

Η Επιτροπή προτείνει ότι οι δημοσιονομικές πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος 
κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα πρέπει να 
καθοριστούν στα 958.19 εκατ. ευρώ. 
Ο εισηγητής επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν παρέχει κανένα ενδεικτικό στοιχείο σχετικά με 
την προστιθέμενη ήδη αξία που προκύπτει από τη συνένωση των τριών προγραμμάτων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή παραλείπει να καταστήσει εμφανή την οριοθέτηση ανάμεσα στις 
δραστηριότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος και τη στήριξη που 
παρέχεται δυνάμει των ταμείων συνοχής (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ), καθώς και να διασφαλίσει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ αυτών των δύο, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα 
αλληλοεπικαλύψεις σε ορισμένους τομείς. Ειδικότερα, η παροχή ενίσχυσης για το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή του κοινωνικού πειραματισμού που προβλέπεται στο πλαίσιο του άξονα 
Progress του νέου Προγράμματος επικαλύπτει τη στήριξη για κοινωνική καινοτομία που 
προβλέπεται δυνάμει της πρότασης κανονισμού σχετικά με το ΕΚΤ. Επιπλέον, ο κανονισμός 
που διέπει τη λειτουργία του ΕΤΠΑ προβλέπει επίσης την παροχή στήριξης στις κοινωνικές 
επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να καθορισθεί σαφώς ο τρόπος με τον 
οποίον ο νέος μηχανισμός θα ενσωματωθεί στα ισχύοντα συμπληρωματικά μέσα στον τομέα 
της πολιτικής συνοχής. 

Παρόλο που προβλέπει το 17% της διαθέσιμης χρηματοδότησης του προγράμματος Progress 
για την προώθηση του κοινωνικού πειραματισμού , η Επιτροπή παραλείπει να διευκρινίσει με 
ακρίβεια σε τί συνίστανται οι συγκεκριμένοι στόχοι της κοινωνικής καινοτομίας και του 
κοινωνικού πειραματισμού. Ο εισηγητής θεωρεί ότι το σταθερό ποσοστό που καθορίζει η 
Επιτροπή σχετικά με τον κοινωνικό πειραματισμό θα πρέπει να καταστεί περισσότερο 
ευέλικτο, και υπογραμμίζει ότι οι στόχοι κοινωνικής καινοτομίας θα πρέπει να επιδιώκονται 
μόνο με τη στήριξη των εθνικών κοινωνικών συστημάτων, και όχι με την αντικατάστασή 
τους.  Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή ευρείας πολιτικής συζήτησης πριν την 
υιοθέτηση οποιασδήποτε άλλης προσέγγισης.  
Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, από τους τρεις προαναφερθέντες 
μηχανισμούς, ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων θεωρείται ο πιο πιθανός να οδηγήσει σε 
απτά αποτελέσματα. Σχεδόν το 99% των νέων επιχειρήσεων που ιδρύονται στην ΕΕ είναι 
μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ το ένα τρίτο ιδρύεται από πρόσωπα που 
προηγουμένως βρίσκονταν σε ανεργία. Κατά συνέπεια, το ποσοστό του προϋπολογισμού του 
νέου προγράμματος για τη μικροχρηματοδότηση θα πρέπει να αυξηθεί, ενώ ιδιαίτερα έμφαση 
θα πρέπει να δοθεί στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στην καταπολέμηση του 
αποκλεισμού. 
Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και των αυστηρών δημοσιονομικών 
περιορισμών που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, ο εισηγητής αντιτίθεται στην αύξηση των 
διοικητικών δαπανών (άρθρο 5, παράγραφος 3) και στο δημοσιονομικό αποθεματικό ύψους 
5%, η χρήση του οποίου δεν διευκρινίζεται σαφώς από την Επιτροπή. 
Αναφορικά με το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές 
στην εφαρμογή του νέου Προγράμματος, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην υποχρέωσή 
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τους να συμμετάσχουν σε όλα τα επιχειρησιακά στάδια της διαδικασίας υλοποίησης του 
Προγράμματος.

Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προσαρμογή των δραστηριοτήτων του 
δικτύου EURES στις ανάγκες των νέων, πάνω από το 20% των οποίων βρίσκονται σε 
ανεργία. Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι υποχρεούται να επισημάνει 
την απουσία μίας εμπεριστατωμένης αξιολόγησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 
προγράμματος EURES και τα στοιχεία για τον αριθμό των ατόμων που βρήκαν απασχόληση 
χάρη στο πρόγραμμα αυτό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α) Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού είναι 
ένα μέσο αποδεδειγμένης ευελιξίας και 
επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας 
στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής 
που μπορεί να αξιοποιηθεί γενικότερα για 
την προώθηση των συμφερόντων των 
κρατών μελών· η διευρυμένη χρήση της 
συνιστάται συνεπώς προκειμένου να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του 
προγράμματος. 

Or. pl

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

492/2011 θεσπίζει διατάξεις για την 
επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων, με την εξασφάλιση στενής 
συνεργασίας των αρμόδιων για την 
απασχόληση δημόσιων υπηρεσιών μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή. Το EURES θα 
πρέπει να προωθήσει την καλύτερη 
λειτουργία των αγορών εργασίας με τη 
διευκόλυνση της διακρατικής γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων, την 
εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στην 
αγορά εργασίας, την εξασφάλιση της 
αντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας και την υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων στους τομείς των 
υπηρεσιών πρόσληψης, παροχής 
συμβουλών και επαγγελματικού 
προσανατολισμού, σε εθνικό και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Πρέπει να 
επισημανθεί ότι η Επιτροπή δεν μπορεί 
να διεκπεραιώσει καθήκοντα υπηρεσίας 
απασχόλησης.

Or. pl

Τροπολογία 3

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 

(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 προς την 
κατεύθυνση της απλούστευσης της 
σχετικής με την μικροχρηματοδότηση 
διοικητικής διαδικασίας και με μέριμνα 
ώστε να έχουν οι μελλοντικοί 
επιχειρηματίες δυνατότητα πρόσβασης 
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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.

στα κατάλληλα σεμινάρια ενημέρωσης 
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.

Or. pl

Τροπολογία 4

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 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.
Προκειμένου για την απλούστευση του 
συστήματος διαχείρισης , για την 
υλοποίηση των δράσεων του 
προγράμματος και για την δημιουργία 
πραγματικής προστιθέμενης αξίας, είναι 
απαραίτητη η αδιαμφισβήτητη 
ενσωμάτωση του νέου μηχανισμού στα 
συμπληρωματικά μέσα που άπτονται της 
πολιτικής συνοχής (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ).

Or. pl
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 α) Η αποτελεσματική υλοποίηση των 
στόχων του προγράμματος μπορεί να 
επιτευχθεί εάν υπάρξει μέγιστη 
δραστηριοποίηση των περιφερειών και 
των πόλεων σε όλα τα επιχειρησιακά 
στάδια της υλοποίησης και της 
εκτέλεσης. Οι περιφερειακοί φορείς 
πρέπει να συμμετέχουν ήδη από το 
στάδιο της σχεδίασης και της χορήγησης 
των χρηματοδοτήσεων. Δεδομένου ότι 
συγκαταλέγονται σήμερα στους πιο 
σημαντικούς παράγοντες, μεταξύ άλλων 
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και της κοινωνικής πολιτικής, οι 
περιφέρειες μπορούν να συνεισφέρουν 
στην ανάπτυξη καινοτόμων κοινωνικών 
λύσεων πρωτοποριακού χαρακτήρα· 

Or. pl

Τροπολογία 7

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 στόχος 
είναι η επίτευξη κοινωνικού αντικτύπου 
και όχι η δημιουργία κέρδους για τους 
ιδιοκτήτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Οποιαδήποτε μορφή καταμερισμού των 
κερδών μιας κοινωνικής επιχείρησης 
μεταξύ των μετόχων της είναι 
απαράδεκτη. Δραστηριοποιείται στην 
αγορά μέσω της παραγωγής αγαθών και 
της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας, 
λειτουργώντας με επιχειρηματικό και 
καινοτόμο τρόπο χωρίς να αγνοεί, 
αναλόγως της φύσης της δραστηριότητάς 
της, τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας 
και χρησιμοποιεί επίσης τους τοπικούς 
πόρους και 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.

Or. pl
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Τροπολογία 8

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 των 
μελλοντικών επιχειρηματιών στη 
χρηματοδότηση, ιδίως εκείνων που είναι οι 
πλέον απομακρυσμένοι από την αγορά 
εργασίας, των ανέργων και των θυμάτων 
του κοινωνικού αποκλεισμού, των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων που επιθυμούν να 
αναπτύξουν την δραστηριότητά τους και 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

Or. pl

Τροπολογία 9

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 γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων και η 
αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης με 
την ανάπτυξη αγορών εργασίας της 
Ένωσης, ανοικτών για όλους, δίκαιων, 
υψηλής ποιότητας και προσιτών από 
όλους·

Or. pl
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Να προσανατολίσει τις αναληφθείσες 
δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος 
για τους νέους που πλήττονται ιδιαιτέρως 
από την κρίση και στους μακροχρόνια 
άνεργους. 

Or. pl

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο– 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 60% στον άξονα Progress, 
εκ του οποίου συστήνεται στα κράτη μέλη 
να διαθέσουν:

– 18 % στην πολιτική για την 
απασχόληση,
– 24 % στην κοινωνική προστασία και 
ένταξη,
– 8 % στις συνθήκες εργασίας. 
Ένα μέγιστο ποσοστό 15% του άξονα 
Progress και των διαφόρων τμημάτων 
του 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· 

Or. pl
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) ένα ποσοστό 25% στον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας.

Or. pl

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 14

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. Η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση 
κατ’ανώτατο όριο του 1,5% των πόρων 
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 
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της Επιτροπής και των δικαιούχων.

Or. pl

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Εκτιμήσεις και αξιολογήσεις 
αντικτύπου·

γ) Εκτιμήσεις, ιδίως δε αξιολογήσεις των 
ποσοτικών και ποιοτικών επιπτώσεων·

Or. pl

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 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, όπως 
οι νέοι.

4. Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των εργαζομένων στην 
Ένωση, ιδίως ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας για τον 
συμψηφισμό κενών θέσεων εργασίας και 
αιτήσεων, καθώς και στοχευμένες 
ενέργειες κινητικότητας για την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας, εφόσον έχουν 
εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας 
και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως 
οι νέοι.

Or. pl
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Τροπολογία 17

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. 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 δε εκείνες που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής και δη του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Or. pl

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η συνοχή και η 
συμπληρωματικότητα εξασφαλίζονται 
επίσης με την ενεργητική 
δραστηριοποίηση των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση 
του προγράμματος.  

Or. pl
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Τροπολογία 19

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 και 
περιφερειακές 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.

Or. pl

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. μείωση στο ελάχιστο των διοικητικών 
φραγμών και τελών προκειμένου να 
υπάρξει αύξηση της πρόσβασης στη 
μικροχρηματοδότηση και της 
διαθεσιμότητας αυτής, για:

Or. pl

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που 
ασκούν τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) τηρούν υψηλές προδιαγραφές όσον 

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

αφορά τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση και 
την προστασία των πελατών σύμφωνα με 
τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Δεοντολογίας για την Παροχή 
Μικροπίστωσης και επιδιώκουν να 
αποφεύγεται η υπερχρέωση φυσικών 
προσώπων και επιχειρήσεων που προκαλεί 
η χορήγηση δανείων με πολύ υψηλά 
επιτόκια και σε συνθήκες που οδηγούν 
στην αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων.

Or. pl


