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Σχέδιο τροπολογίας 680 
=== EFDD/7916 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 01 01 01 — Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής 

«Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

01 01 01 62 357 038 62 357 038 64 917 438 64 917 438 64 553 779 64 553 779 -2 553 779 -2 553 779 62 000 000 62 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 62 357 038 62 357 038 64 917 438 64 917 438 64 553 779 64 553 779 -2 553 779 -2 553 779 62 000 000 62 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Μπορούν να πραγματοποιηθούν ορισμένες μειώσεις όσον αφορά το παρόν κονδύλι. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1262 
=== GUE//7415 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 01 01 04 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

01 01 04         p.m. p.m. 

Αποθεματικό           

Σύνολο         p.m. p.m. 

Ονομασία: 

Πρόγραμμα υποστήριξης της εξόδου από το ευρώ μετά από διαπραγματεύσεις 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Το παρόν πρόγραμμα θα υποστηρίζει τα κράτη μέλη που εκτιμούν ότι η παραμονή τους στο ευρώ είναι 

ανέφικτη και αφόρητη και θα προβλέπει κατάλληλη αντιστάθμιση για τις απώλειες που θα προκληθούν, 

στο πλαίσιο μιας εξόδου από το ενιαίο νόμισμα μετά από διαπραγματεύσεις. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Ο ασύμμετρος χαρακτήρας της ΟΝΕ οδήγησε σε αναπτυξιακή απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών και 

απότομη επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι παρεμβάσεις 

της ΕΕ και του ΔΝΤ δεν έλυσαν τα υφιστάμενα προβλήματα, αλλά, αντίθετα, επιδείνωσαν την όλη 

κατάσταση. Η ανάκαμψη και η νομισματική κυριαρχία πρέπει να αναγνωριστούν ως δυνατότητα όλων των 

κρατών μελών που το επιθυμούν και να υποστηριχθούν δεόντως από την ΕΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Σχέδιο τροπολογίας 4389 
=== BUDG/4389 === 

Κατάθεση: João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 01 01 04 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

01 01 04         p.m. p.m. 

Αποθεματικό           

Σύνολο         p.m. p.m. 

Ονομασία: 

Πρόγραμμα υποστήριξης της εξόδου από το ευρώ μετά από διαπραγματεύσεις 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Το παρόν πρόγραμμα θα υποστηρίζει τα κράτη μέλη που εκτιμούν ότι η παραμονή τους στο ευρώ είναι 

ανέφικτη και αφόρητη και θα προβλέπει κατάλληλη αντιστάθμιση για τις απώλειες που θα προκληθούν, 

στο πλαίσιο μιας εξόδου από το ενιαίο νόμισμα μετά από διαπραγματεύσεις. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Ο ασύμμετρος χαρακτήρας της ΟΝΕ οδήγησε σε αναπτυξιακή απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών και 

απότομη επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι παρεμβάσεις 

της ΕΕ και του ΔΝΤ δεν έλυσαν τα υφιστάμενα προβλήματα, αλλά, αντίθετα, επιδείνωσαν την όλη 

κατάσταση. Η ανάκαμψη και η νομισματική κυριαρχία πρέπει να αναγνωριστούν ως δυνατότητα όλων των 

κρατών μελών που το επιθυμούν και να υποστηριχθούν δεόντως από την ΕΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 3027 
=== BUDG/3027 === 

Κατάθεση: José Manuel Fernandes, εισηγητής 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 01 02 01 — Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την οικονομική και νομισματική 

ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ  

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000  1 250 000 11 952 000 11 700 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000  1 250 000 11 952 000 11 700 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4390 
=== BUDG/4390 === 

Κατάθεση: João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Lola 
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Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 01 02 01 — Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την οικονομική και νομισματική 

ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ  

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Αποθεματικό           

Σύνολο 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Παρατηρήσεις: 

Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο: 

Πρώην άρθρο 01 02 01 (εν μέρει) 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος για τη διεξαγωγή, στα κράτη μέλη και στις υποψήφιες 

χώρες, του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος ερευνών συγκυρίας της ΕΕ στις επιχειρήσεις και τους 

καταναλωτές. Το πρόγραμμα είχε εγκαινιασθεί με απόφαση της Επιτροπής του Νοεμβρίου 1961 και 

τροποποιήθηκε με διαδοχικές αποφάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Εγκρίθηκε τελευταία φορά με 

την απόφαση C(97) 2241 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 1997, και παρουσιάστηκε με την ανακοίνωση της 

Επιτροπής COM(2006) 379 στις 12 Ιουλίου 2006 (ΕΕ C 245 της 12.10.2006, σ. 5). 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες που αφορούν μελέτες, ημερίδες, διαλέξεις, 

αναλύσεις, αξιολογήσεις, δημοσιεύσεις, τεχνική βοήθεια, αγορά και συντήρηση βάσεων δεδομένων και 

λογισμικού, καθώς και συγχρηματοδότηση και στήριξη ενεργειών σχετικά με: 

– τη δημοσιονομική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των δημοσιονομικών θέσεων,  

– την αξιολόγηση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής εκ μέρους των κρατών μελών του 

νέου πλαισίου δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ που υποστηρίζει τη λειτουργία της ΟΝΕ, 

– την οικονομική εποπτεία, την ανάλυση του συνδυασμού μέτρων και τον συντονισμό των οικονομικών 

πολιτικών, 

– τις εξωτερικές πτυχές της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ), 

– τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, 

– την παρακολούθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών 

στην ΟΝΕ και στην ΕΕ, 

– τον συντονισμό με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την ανάλυση και την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών 

και τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις στις οποίες ενέχονται κράτη μέλη, 

– τον μηχανισμό οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών και τον ευρωπαϊκό 

μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης, 

– τη συνεργασία με τους οικονομικούς παράγοντες και τους υπεύθυνους για τη διαμόρφωση πολιτικής 

στους προαναφερόμενους τομείς, 

– τη διεύρυνση της ΟΝΕ, 

– την ανάπτυξη λογισμικού, συντήρηση και συναφή κατάρτιση για την προστασία του ευρώ από την 

παραχάραξη και την κιβδηλεία. 

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει τη χρηματοδότηση ενεργειών πληροφόρησης με 

προτεραιότητα σχετικά με τις πολιτικές της Ένωσης, σχετικά με όλες τις πτυχές των κανόνων και της 
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λειτουργίας της ΟΝΕ, καθώς και σχετικά με τα πλεονεκτήματα του στενότερου συντονισμού των πολιτικών 

και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και να ανταποκριθεί στις ανάγκες πληροφόρησης των βασικών 

ενδιαφερόμενων μερών και των πολιτών σε σχέση με την οικονομική και νομισματική ένωση. 

Η ενέργεια αυτή έχει επινοηθεί ως αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ των πολιτών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της Ένωσης, λαμβάνει δε υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές 

ιδιομορφίες, ενδεχομένως σε συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών. Θα δοθεί επίσης έμφαση στην 

προετοιμασία των πολιτών για την εισαγωγή του ευρώ στα κράτη μέλη που προγραμματίζουν την εισαγωγή 

του. 

Η ενέργεια αυτή συνίσταται σε: 

– ανάπτυξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας σε κεντρικό επίπεδο (φυλλάδια, πολύπτυχα, ενημερωτικά 

δελτία, σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακών τόπων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκθέσεις, 

περίπτερα, διαλέξεις, σεμινάρια, οπτικοακουστικά μέσα, δημοσκοπήσεις, έρευνες, μελέτες, 

διαφημιστικό υλικό, προγράμματα αδελφοποίησης, κατάρτιση κ.λπ.), καθώς και παρόμοιων 

δραστηριοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τις 

αντιπροσωπείες της Επιτροπής, 

– συμφωνίες εταιρικών σχέσεων με τα κράτη μέλη που επιθυμούν να παράσχουν πληροφορίες για το ευρώ 

ή την οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ), 

– συνεργασία και δικτύωση με τα κράτη μέλη στα κατάλληλα φόρουμ, 

– πρωτοβουλίες επικοινωνίας σε τρίτες χώρες, ιδίως για να υπογραμμιστεί ο διεθνής ρόλος του ευρώ και η 

αξία της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης. 

Κατά την εκτέλεση του συγκεκριμένου άρθρου, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη τα 

αποτελέσματα των συνεδριάσεων της διοργανικής ομάδας για την πληροφόρηση (ΔΟΠ). 

Η εφαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας πραγματοποιείται σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η Επιτροπή εγκρίνει στρατηγική και ετήσιο πρόγραμμα εργασίας βασιζόμενη στις κατευθύνσεις που 

καθορίζονται στην ανακοίνωσή της της 11ης Αυγούστου 2004 [COM(2004) 552 τελικό] και υποβάλλει 

τακτικές εκθέσεις στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του 

προγράμματος και τον προγραμματισμό του επόμενου έτους. 

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει ή να προχρηματοδοτήσει προσωρινά τις δαπάνες που 

ανέλαβε η Ένωση με τη σύναψη και την εκτέλεση πράξεων που συνδέονται με πράξεις δανειοληψίας και 

δανειοδότησης για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, για την Ευρατόμ, για τον 

μηχανισμό στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών και για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοοικονομικής 

σταθεροποίησης. 

Τα έσοδα που εγγράφονται στο άρθρο 5 5 1 της κατάστασης εσόδων μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα 

συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο α) του δημοσιονομικού 

κανονισμού.  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση δράσεων παρακολούθησης και ελέγχου των κοινοτικών 

πολιτικών. Στην πράξη, ωστόσο, και όπως μπορούν να διαβεβαιώσουν διάφορες χώρες, οι δράσεις αυτές 

αποσκοπούν στην επιβολή μέτρων λιτότητας και άλλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ερήμην και ενάντια 

στο συμφέρον των λαών των κρατών μελών. Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης για τη χρηματοδότηση 

προπαγανδιστικών ενεργειών που αποσκοπούν να «εξωραΐσουν» τις επιπτώσεις αυτών των επιβαλλόμενων 

πολιτικών και μεταρρυθμίσεων και τούτο υπερβαίνει σαφώς τις αρμοδιότητες της ΕΕ, καθώς συνιστά άλλο 

ένα πλήγμα κατά της κυριαρχίας των κρατών μελών. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 620 
=== EFDD/7850 === 
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Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 01 02 01 — Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την οικονομική και νομισματική 

ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ  

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Αποθεματικό           

Σύνολο 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεν είναι απαραίτητη μια προπαγανδιστική εκστρατεία για τις θετικές επιπτώσεις της νομισματικής ένωσης. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1260 
=== GUE//7255 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 01 02 01 — Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την οικονομική και νομισματική 

ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ  

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Αποθεματικό           

Σύνολο 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Παρατηρήσεις: 

Πριν από την παράγραφο: 

Πρώην άρθρο 01 02 01 (εν μέρει) 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Διαγράφεται η ακόλουθη θέση: 01 02 01: Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την 

οικονομική και νομισματική ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση ενεργειών παρακολούθησης και ελέγχου των 

κοινοτικών πολιτικών. Στην πράξη, ωστόσο, όπως έχει διαπιστωθεί σε διάφορες χώρες, οι ενέργειες αυτές 

προορίζονται για την επιβολή μέτρων λιτότητας και άλλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ερήμην των 

λαών των κρατών μελών και αντίθετων προς το συμφέρον τους. Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης για τη 

χρηματοδότηση προπαγανδιστικών ενεργειών για τη συγκάλυψη των αποτελεσμάτων των πολιτικών και 

των μεταρρυθμίσεων αυτών, οι οποίες υπερβαίνουν σαφώς τις αρμοδιότητες της ΕΕ και αποτελούν μια 

ακόμα απόπειρα κατάλυσης της κυριαρχίας των κρατών μελών. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 



 

 8 

Σχέδιο τροπολογίας 3028 
=== BUDG/3028 === 

Κατάθεση: José Manuel Fernandes, εισηγητής 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 01 02 04 — Προστασία των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων του ευρώ από την παραχάραξη 

και κιβδηλεία και τη σχετική απάτη 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

01 02 04 1 024 800 609 775 1 038 500 992 500 1 038 500 742 500  250 000 1 038 500 992 500 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 024 800 609 775 1 038 500 992 500 1 038 500 742 500  250 000 1 038 500 992 500 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 401 
=== ECON/6326 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

ECON/6326 Συμβιβαστική τροπολογία μεταξύ ECON/6314 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 01 02 77 02 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

01 02 77 02         p.m. p.m. 

Αποθεματικό           

Σύνολο         p.m. p.m. 

Ονομασία: 

Πιλοτικό πρόγραμμα – Δημιουργία σχεδίων επείγουσας οικονομικής στήριξης  

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα εξετάζει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πρόσθετων οικονομικών πόρων από 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη δημιουργία σχεδίων επείγουσας οικονομικής στήριξης, συγκεκριμένα 

στα κράτη μέλη υπό δημοσιονομική επιτήρηση, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το επίπεδο της κοινωνικής 

και οικονομικής ανάπτυξης καθενός από τα εν λόγω κράτη μέλη: 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

ECON/6314 

Επιδιώκεται η στήριξη μέτρων που οδηγούν στη δημιουργία σχεδίων επείγουσας οικονομικής στήριξης, 

συγκεκριμένα στα κράτη μέλη υπό την επιτήρηση της τρόικας (ΔΝΤ, ΕΚΤ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή).  

Ορισμένες από τις οικονομίες αυτές υπέστησαν βαθείς κλονισμούς, με οικονομική ύφεση που ξεπέρασε σε 

μεγάλο βαθμό τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων της τρόικας που επέβαλαν τα 

προγράμματα προσαρμογής.  

Συνεπώς, δικαιολογούνται ειδικά έκτακτα προγράμματα με έκτακτους πόρους για την απορρόφηση των 

κοινωνικών και οικονομικών κλονισμών. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1032 
=== GUE//7250 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 01 02 77 02 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

01 02 77 02       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο —Δημιουργία σχεδίων επείγουσας στήριξης της οικονομίας 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Το δοκιμαστικό σχέδιο θα εξετάζει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πρόσθετων οικονομικών πόρων από 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη δημιουργία σχεδίων επείγουσας στήριξης της οικονομίας, 

συγκεκριμένα στα κράτη μέλη υπό δημοσιονομική επιτήρηση, λαμβάνοντας υπόψη: 

- την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας· 

- τις αναγκαίες παρεκκλίσεις από τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τις κοινές πολιτικές που 

παρεμπόδισαν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ώστε να εφαρμοστεί η αρχή της εθνικής 

προτίμησης και η ενιαία αγορά να λειτουργεί συμπληρωματικά προς την παραγωγή κάθε κράτους. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επιδιώκεται η στήριξη μέτρων που οδηγούν στη δημιουργία σχεδίων επείγουσας οικονομικής στήριξης, 

συγκεκριμένα στα κράτη μέλη υπό την επιτήρηση της τρόικας (ΔΝΤ, ΕΚΤ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 
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Ορισμένες από τις οικονομίες αυτές υπέστησαν βαθείς κλονισμούς, με οικονομική ύφεση που ξεπέρασε σε 

μεγάλο βαθμό τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων της τρόικας που επέβαλαν τα 

προγράμματα προσαρμογής. 

Συνεπώς, δικαιολογούνται ειδικά έκτακτα προγράμματα με έκτακτους πόρους για την απορρόφηση των 

κοινωνικών και οικονομικών κλονισμών. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4391 
=== BUDG/4391 === 

Κατάθεση: João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis 

Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Curzio Maltese 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 01 02 77 02 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

01 02 77 02       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο – Δημιουργία σχεδίων επείγουσας οικονομικής στήριξης 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Το δοκιμαστικό σχέδιο θα εξετάζει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πρόσθετων οικονομικών πόρων από 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη δημιουργία σχεδίων επείγουσας στήριξης της οικονομίας, 

συγκεκριμένα στα κράτη μέλη υπό δημοσιονομική επιτήρηση, λαμβάνοντας υπόψη: 

- την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας· 

- τις αναγκαίες παρεκκλίσεις από τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τις κοινές πολιτικές που 

παρεμπόδισαν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ώστε να εφαρμοστεί η αρχή της εθνικής 

προτίμησης και η ενιαία αγορά να λειτουργεί συμπληρωματικά προς την παραγωγή κάθε κράτους. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επιδιώκεται η στήριξη μέτρων που οδηγούν στη δημιουργία σχεδίων επείγουσας οικονομικής στήριξης, 

συγκεκριμένα στα κράτη μέλη υπό την επιτήρηση της τρόικας (ΔΝΤ, ΕΚΤ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

Ορισμένες από τις οικονομίες αυτές υπέστησαν βαθείς κλονισμούς, με οικονομική ύφεση που ξεπέρασε σε 

μεγάλο βαθμό τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων της τρόικας που επέβαλαν τα 

προγράμματα προσαρμογής. 

Συνεπώς, δικαιολογούνται ειδικά έκτακτα προγράμματα με έκτακτους πόρους για την απορρόφηση των 



 

 11 

κοινωνικών και οικονομικών κλονισμών. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4392 
=== BUDG/4392 === 

Κατάθεση: João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 01 03 02 — Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Αποθεματικό           

Σύνολο 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Παρατηρήσεις: 

Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ) αποτελεί μορφή χρηματοδοτικής βοήθειας που 

προσφέρεται από την Ένωση στις χώρες εταίρους οι οποίες αντιμετωπίζουν κρίση του ισοζυγίου πληρωμών. 

Η ΜΧΣ προορίζεται για χώρες που έχουν γεωγραφική, οικονομική και πολιτική εγγύτητα με την Ένωση. 

Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται οι υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, οι χώρες που καλύπτονται 

από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και, υπό ορισμένες περιστάσεις, άλλες τρίτες χώρες. Κατ’ αρχήν, η 

ΜΧΣ παρέχεται μόνο σε χώρες που υπάγονται σε πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 

Η ΜΧΣ έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και ενεργοποιείται κατά περίπτωση για να βοηθήσει χώρες που 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών. Στόχος της είναι να αποκατασταθεί η 

βιωσιμότητα της κατάστασης εξωτερικής χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τις οικονομικές 

προσαρμογές και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. 

Ενώ η ΜΧΣ μπορεί να έχει τη μορφή μεσοπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων δανείων ή επιχορηγήσεων ή 

συνδυασμού των δύο, το παρόν άρθρο καλύπτει μόνο το στοιχείο επιχορήγησης των πράξεων ΜΧΣ. 

Οι πιστώσεις του παρόντος άρθρου θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την κάλυψη δαπανών που 

πραγματοποιούνται σε σχέση με πράξεις ΜΧΣ, και ιδίως: i) δαπανών που πραγματοποιούνται για τη 

διενέργεια επιχειρησιακών αξιολογήσεων στις δικαιούχους χώρες, με σκοπό να υπάρξει εύλογη βεβαιότητα 

σχετικά με τη λειτουργία των διοικητικών διαδικασιών και των χρηματοπιστωτικών κυκλωμάτων, ii) 

δαπανών για τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις των πράξεων ΜΧΣ και iii) δαπανών για την κάλυψη των 

απαιτήσεων επιτροπολογίας. 

Η Επιτροπή θα ενημερώνει τακτικά την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για τη μακροοικονομική 

χρηματοπιστωτική κατάσταση των δικαιούχων χωρών και θα υποβάλλει διεξοδικές εκθέσεις σχετικά με την 

εφαρμογή της ΜΧΣ σε ετήσια βάση. 

Τα έσοδα που εγγράφονται στο άρθρο 5 5 1 της κατάστασης εσόδων μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα 

συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο α) του δημοσιονομικού 

κανονισμού.  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από τη θέση αυτή υποσκάπτουν την κυριαρχία των λαών και 

αποκαλύπτουν τον πραγματικό σκοπό αυτών των αποκαλούμενων «αναπτυξιακών ενισχύσεων». Όντως, η 

πρόσφατη ιστορία αποδεικνύει ότι η βοήθεια αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μέσο κυριαρχίας και 

επιβολής των αποκαλούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στο να απορυθμίσουν τις 
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οικονομίες και να αποξηλώσουν τις δομές των δημόσιων υπηρεσιών, ανοίγοντας τον δρόμο στις 

πολυεθνικές που πάντα καραδοκούν να κατακτήσουν νέες αγορές. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 737 
=== EFDD/7983 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 01 03 02 — Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -10 000 000 -10 000 000 69 669 000 69 669 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -10 000 000 -10 000 000 69 669 000 69 669 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεν θεωρούμε ότι η παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού αποτελεί προτεραιότητα που πρέπει να 

στηριχθεί. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1033 
=== GUE//7257 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 01 03 02 — Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Αποθεματικό           

Σύνολο 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από τη θέση αυτή υποσκάπτουν την κυριαρχία των λαών και 

αποκαλύπτουν τον πραγματικό σκοπό αυτών των αποκαλούμενων «αναπτυξιακών ενισχύσεων». Όντως, η 

πρόσφατη ιστορία αποδεικνύει ότι η βοήθεια αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μέσο κυριαρχίας και 

επιβολής των αποκαλούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στο να απορυθμίσουν τις 

οικονομίες και να αποξηλώσουν τις δομές των δημόσιων υπηρεσιών, ανοίγοντας τον δρόμο στις 

πολυεθνικές που πάντα καραδοκούν να κατακτήσουν νέες αγορές. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 738 
=== EFDD/7984 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Άρθρο 01 03 06 — Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

01 03 06 144 409 518 144 409 518 257 121 792 257 121 792 257 121 792 257 121 792 -80 000 000 -80 000 000 177 121 792 177 121 792 

Αποθεματικό           

Σύνολο 144 409 518 144 409 518 257 121 792 257 121 792 257 121 792 257 121 792 -80 000 000 -80 000 000 177 121 792 177 121 792 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεν θεωρούμε ότι η παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού αποτελεί προτεραιότητα που πρέπει να 

στηριχθεί. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 621 
=== EFDD/7851 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 01 04 06 — Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) και Πύλη Ευρωπαϊκών 

Επενδυτικών Έργων (ΠΕΕΕ) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

01 04 06 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Αποθεματικό           

Σύνολο 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Μπορούν να εξοικονομηθούν χρήματα αν χρησιμοποιηθούν πόροι που παρέχονται ήδη από την ΕΤΕπ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1011 
=== EPP//7602 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 01 04 77 02 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

01 04 77 02       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο – Διαχείριση κρατικής περιουσίας 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο επιδιώκει να ενθαρρύνει την αναδιάρθρωση και/ή ιδιωτικοποίηση 

επιχειρήσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων του κράτους και των οντοτήτων τοπικής 
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αυτοδιοίκησης με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι υποχρεώσεις των κρατικών επιχειρήσεων ενέχουν κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των δημοσίων 

οικονομικών. Η αναδιάρθρωση των (προβληματικών) κρατικών επιχειρήσεων μειώνει ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις και μελλοντικές κυβερνητικές δαπάνες, όπως είναι οι επιχορηγήσεις και τα έξοδα 

ανακεφαλαιοποίησης. Η ανάλυση και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών όσον 

αφορά την ιδιωτικοποίηση και την αναδιάρθρωση των κρατικών επιχειρήσεων μπορούν να ενισχύσουν τη 

βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών στην ΕΕ. Πρόκειται για μεταρρύθμιση καίριας σημασίας για 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την εδραίωση της ενιαίας αγοράς. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4038 
=== BUDG/4038 === 

Κατάθεση: Ivana Maletić 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 01 04 77 02 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

01 04 77 02       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Διαχείριση κρατικής περιουσίας 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο επιδιώκει να ενθαρρύνει την αναδιάρθρωση και/ή ιδιωτικοποίηση 

επιχειρήσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων του κράτους και των οντοτήτων τοπικής 

αυτοδιοίκησης με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι υποχρεώσεις των κρατικών επιχειρήσεων ενέχουν κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των δημοσίων 

οικονομικών. 

Η αναδιάρθρωση των (προβληματικών) κρατικών επιχειρήσεων μειώνει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και 

μελλοντικές κυβερνητικές δαπάνες, όπως είναι οι επιχορηγήσεις και τα έξοδα ανακεφαλαιοποίησης. Η 

ανάλυση και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση και 

την αναδιάρθρωση των κρατικών επιχειρήσεων μπορούν να ενισχύσουν την βιωσιμότητα των δημοσίων 

οικονομικών στην ΕΕ. Πρόκειται για μεταρρύθμιση καίριας σημασίας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 

αλλά και για την εδραίωση της ενιαίας αγοράς. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 681 
=== EFDD/7917 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 01 01 — Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής 

«Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 -1 823 186 -1 823 186 88 000 000 88 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 -1 823 186 -1 823 186 88 000 000 88 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Μπορούν να πραγματοποιηθούν ορισμένες μειώσεις όσον αφορά το παρόν κονδύλι. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 441 
=== IMCO/6575 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 01 01 — Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής 

«Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Αποθεματικό           

Σύνολο 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 157 
=== ITRE/5228 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 01 01 — Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής 

«Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Αποθεματικό           

Σύνολο 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 682 
=== EFDD/7918 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 02 01 — Εξωτερικό προσωπικό 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 01 02 01 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 -2 083 536 -2 083 536 5 572 584 5 572 584 

Αποθεματικό           

Σύνολο 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 -2 083 536 -2 083 536 5 572 584 5 572 584 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Μπορεί να αποφευχθεί η αύξηση του επιπέδου πιστώσεων για το παρόν κονδύλι σε σύγκριση με το επίπεδο 

του 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 442 
=== IMCO/6576 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 02 01 — Εξωτερικό προσωπικό 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 01 02 01 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 62 811 62 811 7 718 931 7 718 931 

Αποθεματικό           

Σύνολο 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 62 811 62 811 7 718 931 7 718 931 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4401 
=== BUDG/4401 === 

Κατάθεση: Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Inês 

Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 04 03 — Δαπάνες στήριξης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Πολλοί τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας στηρίζονται διαρκώς περισσότερο στηρίζονται σε υπηρεσίες 

δορυφορικής πλοήγησης στις μεταφορές, την εφοδιαστική, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και άλλες 

υπηρεσίες. Σήμερα, περίπου το 6-7% της οικονομίας της ΕΕ εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα σημάτων 

παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης· 

Εξάλλου, η υποστήριξη προς τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης προσφέρει στην ΕΕ τη 

δυνατότητα μιας αυτόνομης και ασφαλούς αναπτυξιακής διεξόδου. 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1034 
=== GUE//7258 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 04 03 — Δαπάνες στήριξης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Πολλοί τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας στηρίζονται διαρκώς περισσότερο σε υπηρεσίες δορυφορικής 

πλοήγησης στις μεταφορές, την εφοδιαστική, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και άλλες υπηρεσίες. 

Σήμερα, περίπου το 6-7% της οικονομίας της ΕΕ εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα σημάτων παγκόσμιας 

δορυφορικής πλοήγησης· 

Εξάλλου, η υποστήριξη προς τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης προσφέρει στην ΕΕ τη 

δυνατότητα μιας αυτόνομης και ασφαλούς αναπτυξιακής διεξόδου. Ζητείται η επαναφορά της πρότασης της 

Επιτροπής. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Σχέδιο τροπολογίας 158 
=== ITRE/5229 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 04 03 — Δαπάνες στήριξης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4400 
=== BUDG/4400 === 

Κατάθεση: Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 04 04 — Δαπάνες στήριξης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης 

(Copernicus) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 925 
=== ENF//8127 === 

Κατάθεση: Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας» 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 04 04 — Δαπάνες στήριξης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης 

(Copernicus) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 -690 000 -690 000 1 000 000 1 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 -690 000 -690 000 1 000 000 1 000 000 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι περιττό και θα πρέπει να λήξει στο κοντινό μέλλον. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1035 
=== GUE//7259 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 04 04 — Δαπάνες στήριξης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης 

(Copernicus) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 159 
=== ITRE/5230 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 04 04 — Δαπάνες στήριξης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης 

(Copernicus) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4151 
=== BUDG/4151 === 

Κατάθεση: Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 05 01 — Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους που υλοποιούν προγράμματα 
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έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζοντας 2020» 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 01 05 01 8 964 139 8 964 139 8 517 385 8 517 385 8 517 385 8 517 385 -358 582 -358 582 8 158 803 8 158 803 

Αποθεματικό           

Σύνολο 8 964 139 8 964 139 8 517 385 8 517 385 8 517 385 8 517 385 -358 582 -358 582 8 158 803 8 158 803 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Με την παρούσα δέσμη τροπολογιών προτείνεται όλες οι γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» να συνεισφέρουν ισόποσα, κατά ποσοστό 4,21%, στην ανακατανομή πόρων για την 

τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αντί να συνεισφέρουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό επιλεγμένες γραμμές προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος, όπως προτείνεται από 

την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4152 
=== BUDG/4152 === 

Κατάθεση: Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 05 02 — Εξωτερικό προσωπικό που υλοποιεί προγράμματα έρευνας και καινοτομίας — 

«Ορίζοντας 2020» 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 01 05 02 2 816 592 2 816 592 2 405 948 2 405 948 2 405 948 2 405 948 -101 290 -101 290 2 304 658 2 304 658 

Αποθεματικό           

Σύνολο 2 816 592 2 816 592 2 405 948 2 405 948 2 405 948 2 405 948 -101 290 -101 290 2 304 658 2 304 658 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Με την παρούσα δέσμη τροπολογιών προτείνεται όλες οι γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» να συνεισφέρουν ισόποσα, κατά ποσοστό 4,21%, στην ανακατανομή πόρων για την 

τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αντί να συνεισφέρουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό επιλεγμένες γραμμές προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος, όπως προτείνεται από 

την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4153 
=== BUDG/4153 === 

Κατάθεση: Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 05 03 — Άλλες δαπάνες διαχείρισης για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζοντας 

2020» 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 
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Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 01 05 03 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 164 164 3 045 164 3 045 164 

Αποθεματικό           

Σύνολο 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 164 164 3 045 164 3 045 164 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Με την παρούσα δέσμη τροπολογιών προτείνεται όλες οι γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» να συνεισφέρουν ισόποσα, κατά ποσοστό 4,21%, στην ανακατανομή πόρων για την 

τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αντί να συνεισφέρουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό επιλεγμένες γραμμές προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος, όπως προτείνεται από 

την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 160 
=== ITRE/5231 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 05 03 — Άλλες δαπάνες διαχείρισης για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζοντας 

2020» 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 01 05 03 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 134 000 134 000 3 179 000 3 179 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 134 000 134 000 3 179 000 3 179 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4133 
=== BUDG/4133 === 

Κατάθεση: Victor Negrescu, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 06 01 — Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις — Συνεισφορά του 

προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 500 000 500 000 9 286 033 9 286 033 

Αποθεματικό           

Σύνολο 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 500 000 500 000 9 286 033 9 286 033 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Ο πίνακας θέσεων του Οργανισμού παρατίθεται στο παράρτημα Προσωπικό του παρόντος τμήματος. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 
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Οι κρατικοί θεσμοί στα κράτη μέλη θα πρέπει να διαδώσουν περαιτέρω αυτό το πρόγραμμα, 

στηρίζοντας ενημερωτικές διασκέψεις. Θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθούν γραφεία πληροφοριών που 

θα παράσχουν συμβουλές σε εκπροσώπους των ΜΜΕ για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεδομένης της σημασίας των ΜΜΕ για την οικονομία της ΕΕ και της ανισορροπίας που δημιουργήθηκε από 

την σύγκρουση στην Ουκρανία και τη διατάραξη των σχέσεων με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να 

σταματήσουν οι εξαγωγές προς την αγορά αυτή, η υποστήριξη της δραστηριότητας των ΜΜΕ είναι ζωτικής 

σημασίας προκειμένου να βρεθεί πρόσβαση σε άλλες αγορές. Η ανάπτυξη των ΜΜΕ πρέπει επίσης να 

ενθαρρυνθεί με την ευνοϊκότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν σκόπιμο να 

αυξηθούν οι πιστώσεις για το κονδύλιο αυτό και να υποστηριχθεί η δημιουργία κοινοπραξιών ΜΜΕ 

προκειμένου να ενθαρρυνθεί η οικονομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4422 
=== BUDG/4422 === 

Κατάθεση: João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Patrick Le 

Hyaric, Matt Carthy, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 06 01 — Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις — Συνεισφορά του 

προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Αποθεματικό           

Σύνολο 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η βοήθεια στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί σήμερα ζήτημα ζωής ή θανάτου για 

τον τομέα αυτόν, που είναι τόσο σημαντικός για τις οικονομίες των κρατών μελών. Η δημιουργία και 

ενίσχυση μηχανισμών υποστήριξης των ΜΜΕ θεωρείται, συνεπώς, σημαντική. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1036 
=== GUE//7260 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 06 01 — Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις — Συνεισφορά του 

προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Αποθεματικό           

Σύνολο 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το ζήτημα των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί σήμερα ζήτημα 

ζωής και θανάτου για τον τομέα αυτόν, που είναι τόσο σημαντικός για τις οικονομίες των κρατών μελών. 

Θεωρούμε πολύ σημαντική τη δημιουργία και την ενίσχυση μηχανισμών στήριξης των ΜΜΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 827 
=== ALDE/8021 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 01 — Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση 

στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης  

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Αποθεματικό           

Σύνολο 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του προϋπολογισμού του 2015. Η αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης προς τις ΜΜΕ 

αποτελεί απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και η 

ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 878 
=== ALDE/8079 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 01 — Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση 

στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης  

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την απαρίθμηση περιπτώσεων τελειώνει με τις λέξεις: 

– Ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες κάλυψης της Επιτροπής με τους πόρους 

που διαθέτει σήμερα. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Μέρος της πίστωσης αυτής, στο πλαίσιο της δράσης του COSME 2016 για τα εργαστήρια μεταναστών 

επιχειρηματιών (στόχος του οποίου είναι η προώθηση ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών στους τομείς 

της πρόσβασης και της υποστήριξης δυνητικών επιχειρηματιών από κοινότητες μεταναστών, που δεν 
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είναι «ορατοί» από τις συνήθειες υπηρεσίες υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων) θα διατεθεί για την 

προώθηση της διεύρυνσης εθνικών συστημάτων υποστήριξης επιχειρήσεων στους μετανάστες 

επιχειρηματίες, στις εθνικές τους κοινότητες και στα άτυπα δίκτυά τους. Αυτό θα γίνει με εκδηλώσεις 

ενημέρωσης και δικτύωσης, καθώς και με πλατφόρμες οργανωμένες από «συνήθεις» οργανισμούς 

στήριξης επιχειρήσεων (ιδίως μέσω του δικτύου EEN, των εθνικών εμπορικών επιμελητηρίων και των 

επαγγελματικών συνδέσμων) απευθυνόμενες ιδιαίτερα σε μετανάστες επιχειρηματίες. Οι εκδηλώσεις και 

οι πλατφόρμες αυτές θα αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση των μεταναστών επιχειρηματιών 

σχετικά με τα συστήματα στήριξης που υπάρχουν στη χώρα υποδοχής, θα συνδέουν τα άτυπα δίκτυά 

τους στα κύρια επιχειρηματικά δίκτυα, και θα εφιστούν την προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα 

προβλήματα των μεταναστών επιχειρηματιών. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που 

εγγράφονται στο παρόν άρθρο. Προς ενημέρωση, τα ποσά αυτά που προέρχονται από τις εισφορές των 

κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 

82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που εγγράφονται στο παρόν άρθρο. 

Ενημερωτικά, τα ποσά αυτά προέρχονται από τις συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ που έχουν 

εγγραφείχωρών ΕΖΕΣ, τα οποία καταλογίζονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν 

έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθροτις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) 

έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού·κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντίστοιχων πιστώσεων και 

την εκτέλεση στο πλαίσιο του παραρτήματος «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της 

κατάστασης δαπανών του παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού 

προϋπολογισμού. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι μετανάστες επιχειρηματίες αποτελούν σημαντική δεξαμενή ιδρυτών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, και 

συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και στη δημιουργία απασχόλησης στη χώρα υποδοχής τους. 

Ωστόσο, αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα εμπόδια, άγνωστα στους «εντόπιους» επιχειρηματίες, όπως 

περιορισμένη γνώση της αγοράς της χώρας υποδοχής, γλωσσικούς φραγμούς και περιορισμένη πρόσβαση 

σε πληροφορίες. Βασίζονται περισσότερο σε άτυπα δίκτυα και υποστήριξη, δεδομένου ότι είναι δύσκολη η 

πρόσβασή τους στα κανονικά δίκτυα. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη γνώσης των διαθέσιμων συστημάτων 

στήριξης καθώς και σε έλλειψη εμπιστοσύνης στους επίσημους οργανισμούς στήριξης. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4107 
=== BUDG/4107 === 

Κατάθεση: Angelika Mlinar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 01 — Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση 

στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης  

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την απαρίθμηση περιπτώσεων τελειώνει με τις λέξεις: 
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– Ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες κάλυψης της Επιτροπής με τους πόρους 

που διαθέτει σήμερα. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Μέρος της πίστωσης αυτής, στο πλαίσιο της δράσης του COSME 2016 για τα εργαστήρια μεταναστών 

επιχειρηματιών (στόχος του οποίου είναι η προώθηση ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών στους τομείς 

της πρόσβασης και της υποστήριξης δυνητικών επιχειρηματιών από κοινότητες μεταναστών, που δεν 

είναι «ορατοί» από τις συνήθειες υπηρεσίες υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων) θα διατεθεί για την 

προώθηση της διεύρυνσης εθνικών συστημάτων υποστήριξης επιχειρήσεων στους μετανάστες 

επιχειρηματίες, στις εθνικές τους κοινότητες και στα άτυπα δίκτυά τους. Αυτό θα γίνει με εκδηλώσεις 

ενημέρωσης και δικτύωσης, καθώς και με πλατφόρμες οργανωμένες από «συνήθεις» οργανισμούς 

στήριξης επιχειρήσεων (ιδίως μέσω του δικτύου EEN, των εθνικών εμπορικών επιμελητηρίων και των 

επαγγελματικών συνδέσμων) απευθυνόμενες ιδιαίτερα σε μετανάστες επιχειρηματίες. Οι εκδηλώσεις και 

οι πλατφόρμες αυτές θα αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση των μεταναστών επιχειρηματιών 

σχετικά με τα συστήματα στήριξης που υπάρχουν στη χώρα υποδοχής, θα συνδέουν τα άτυπα δίκτυά 

τους στα κύρια επιχειρηματικά δίκτυα, και θα εφιστούν την προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα 

προβλήματα των μεταναστών επιχειρηματιών. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι μετανάστες επιχειρηματίες αποτελούν σημαντική δεξαμενή ιδρυτών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, και 

συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και στη δημιουργία απασχόλησης στη χώρα υποδοχής τους. 

Ωστόσο, αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα εμπόδια, άγνωστα στους «εντόπιους» επιχειρηματίες, όπως 

περιορισμένη γνώση της αγοράς της χώρας υποδοχής, γλωσσικούς φραγμούς και περιορισμένη πρόσβαση 

σε πληροφορίες. Βασίζονται περισσότερο σε άτυπα δίκτυα και υποστήριξη, δεδομένου ότι είναι δύσκολη η 

πρόσβασή τους στα κανονικά δίκτυα. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη γνώσης των διαθέσιμων συστημάτων 

στήριξης καθώς και σε έλλειψη εμπιστοσύνης στους επίσημους οργανισμούς στήριξης. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4269 
=== BUDG/4269 === 

Κατάθεση: Nils Torvalds, Philippe De Backer 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 01 — Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση 

στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης  

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Αποθεματικό           

Σύνολο 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του προϋπολογισμού του 2015. Η αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης προς τις ΜΜΕ 

αποτελεί απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και η 

ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4393 
=== BUDG/4393 === 

Κατάθεση: João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Matt 

Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 01 — Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση 

στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης  

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, η oνομασία και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Ονομασία: 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας καιεπιχειρηματικότητας, βελτίωση της 

πρόσβασηςανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στις αγορές των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές  

Παρατηρήσεις: 

Πριν από την παράγραφο: 

Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν θα είναι κυρίως τα εξής: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να υποστηρίξει τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσειςενισχύσει 

την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και να 

ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αυτών σε ένα πλαίσιο οικονομικής ισορροπίας στον 

επιχειρηματικό κλάδο, που θα ελαχιστοποιεί την κυριαρχία των μεγάλων επιχειρήσεων και οικονομικών 

ομίλων, θα ενθαρρύνει την επιχειρηματική κουλτούρα και θα προωθείνα προωθήσει τη δημιουργία και την 

αύξηση των ΜΜΕ.  

Μετά την παράγραφο: 

Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν θα είναι κυρίως τα εξής: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

— δίκτυα που θα περιλαμβάνουν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, 

— σχέδια πρώτης εμπορικής εφαρμογής, με περιφερειακό ιδίως αντίκτυπο, 

— ενέργειες ανάλυσης, επεξεργασίας και συντονισμού των πολιτικών με τις συμμετέχουσες χώρες, 

— δραστηριότητες ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών, καθώς και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 

Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο: 

– δίκτυα που θα περιλαμβάνουν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, 

– σχέδια πρώτης εμπορικής εφαρμογής, 

– ενέργειες ανάλυσης, επεξεργασίας και συντονισμού των πολιτικών με τις συμμετέχουσες χώρες, 

– μελέτες σχετικά με τις διακρίσεις λόγω φύλου που συνδέονται με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και 

την εφαρμογή πολιτικών για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας,  

– δραστηριότητες ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών, καθώς και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 

– υποστήριξη των κοινών ενεργειών των κρατών μελών ή των περιφερειών, καθώς και άλλα μέτρα που 

προβλέπονται στο πρόγραμμα COSME. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 
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— υποστήριξη των κοινών ενεργειών των κρατών μελών ή των περιφερειών, καθώς και άλλα μέτρα που 

προβλέπονται στο πρόγραμμα COSME.ΗΗ Ένωση θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο Επιχειρήσεων (δίκτυο «Enterprise Europe Network») και δράσεις προώθησης του 

επιχειρηματικού πνεύματος, υποστηρίζοντας επίσης, και τις ενέργειες προώθησης της 

επιχειρηματικότητας. Επίσης, θα υποστηρίξει έργα που σχετίζονται με τις πρώτες εφαρμογές ή με την 

εμπορία τεχνικών, πρακτικών ή προϊόντων (π.χ. στον τομέα των νέων επιχειρηματικών ιδεών για τα 

καταναλωτικά αγαθά) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση και που έχει ήδη αποδειχθεί ότι είναι 

τεχνικά άρτια, αλλά, λόγω του υπολειπόμενου κινδύνου, δεν έχουν πραγματοποιήσει ακόμα έντονη 

διείσδυση στην αγορά. Τα εν λόγω έργα θα διαμορφωθούν με τρόπο που να προωθείται περισσότερο 

διευρυμένη χρήση στις συμμετέχουσες χώρες και να διευκολύνεται διείσδυση στην αγορά.  

Μετά την παράγραφο: 

Το πρόγραμμα Erasmus για τους επιχειρηματίες έχει .......... διαμόρφωση πολύ χρήσιμων δικτύων και 

συνεργασιών. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Λόγω του ότι επί του παρόντος η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη, είναι απαραίτητο να παρασχεθεί 

στήριξη στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίεςΔεδομένης της σημερινής δυσχερούς οικονομικής 

κατάστασης, είναι απολύτως αναγκαίο να υποστηριχθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν το 99% του επιχειρηματικού ιστού και το 80% των θέσεων εργασίας. Από την 

πίστωση αυτή θα δεσμευτεί για τις ΜΜΕ ποσό που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτή, 

προκειμένου να εξασφαλιστούν η επιβίωση και ανάπτυξη των ΜΜΕ, η αύξηση των εθνικών παραγωγών 

και η οικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των καινοτόμων νεοσύστατων 

επιχειρήσεων, και να ευνοηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα χάρις στη χορήγησηεπιχειρήσεις και 

συγκεκριμένα οι καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς και να 

ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα μέσω της χορήγησης επαρκών πόρων σε προγράμματα όπως το 

πρόγραμμααυτό για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(COSME). Συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» έχει στεφθεί με μεγάλη 

επιτυχία και μπορεί να συμβάλει εποικοδομητικά στην καταπολέμηση της ανεργίας σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, χωρίς να ωθεί τη νεολαία στην αναγκαστική μετανάστευση.Ευρώπη. 

 Οι πόροι του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» πρέπει να διατεθούν στα κράτη μέλη που 

πλήττονται περισσότερο από την κρίση, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με δικαιώματα, οι 

οποίες θα συμβάλουν στη μείωση των επιπέδων ανεργίας στις χώρες αυτές και στην ανάπτυξη των 

ΜΜΕ,αυξηθούν, κυρίως για τους εξής λόγους: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

— το πρόγραμμα προάγει την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα, την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων 

πρακτικών καθώς και τη δημιουργία πολύτιμων δικτύων και εταιρικών σχέσεων. 

— το πρόγραμμα είναι πολύ επιτυχημένο και ο αριθμός συμμετεχόντων αυξάνεται τα τελευταία χρόνια 

ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. 

— το πρόγραμμα στηρίζει τους άνεργους νέους που θέλουν να περάσουν σε καθεστώς αυτοαπασχόλησης, 

αν και αυτό δεν αποτελεί λύση για το πρόβλημα της ανεργίας των νέων, και τις υφιστάμενες ΜΜΕ να 

δημιουργήσουν θέσεις εργασίας με δικαιώματα, με την επέκταση/διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων 

τους, 

Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο: 

– Το πρόγραμμα προάγει την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα, την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων 

πρακτικών καθώς και τη δημιουργία πολύτιμων δικτύων και εταιρικών σχέσεων. 

– Το πρόγραμμα είναι πολύ επιτυχημένο και ο αριθμός συμμετεχόντων αυξάνεται τα τελευταία χρόνια 

ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. 

– Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει πράγματι το πρόβλημα της ανεργίας των νέων, δεδομένου ότι βοηθά τα 
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νεαρά άτομα να περάσουν σε καθεστώς αυτοαπασχόλησης και τις υφιστάμενες ΜΜΕ να δημιουργήσουν 

θέσεις εργασίας με την επέκταση/διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους. 

– Ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες κάλυψης της Επιτροπής με τους πόρους 

που διαθέτει σήμερα.  

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

— ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες κάλυψης της Επιτροπής με τους 

πόρους που διαθέτει σήμερα και θα σταθεροποιηθεί μόνον όταν ο αριθμός των άνεργων νέων στην ΕΕ 

αρχίσει να μειώνεται.Οι εισφορέςΟι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τη συμφωνίατις 

διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 

32, προστίθενται στις πιστώσεις που εγγράφονται στο παρόν άρθρο. Προς ενημέρωση, τα ποσά αυτά που 

προέρχονται από τις εισφορές των χωρών ΕΖΕΣ, τα οποία καταλογίζονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης 

εσόδων και συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 

στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντίστοιχων πιστώσεων και 

την εκτέλεση στο πλαίσιο του παραρτήματος «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της 

κατάστασης δαπανών του παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού 

προϋπολογισμού. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεδομένης της τρέχουσας δυσχερούς οικονομικής κατάστασης, είναι απαραίτητο να δοθεί στήριξη στις 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του 

επιχειρηματικού ιστού και το 80% των θέσεων εργασίας. Η πίστωση αυτή προορίζεται να υποστηρίξει τις 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων αυτών σε ένα πλαίσιο οικονομικής ισορροπίας στον επιχειρηματικό κλάδο, που θα 

ελαχιστοποιεί την κυριαρχία των μεγάλων επιχειρήσεων και οικονομικών ομίλων, θα ενθαρρύνει το 

επιχειρηματικό πνεύμα και θα προωθεί τη δημιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4398 
=== BUDG/4398 === 

Κατάθεση: João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 01 — Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση 

στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης  

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 22 500 000 22 500 000 130 875 000 70 405 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 22 500 000 22 500 000 130 875 000 70 405 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις .......... αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού 

προϋπολογισμού. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την παροχή τεχνικής στήριξης και στήριξης της κατάρτισης για τα 

εθνικά προγράμματα που αποσκοπούν στην προώθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών, 
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μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με έμφαση σε υποσχόμενους τομείς, όπως: 

- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση 

- Κυκλική και γαλάζια οικονομία  

- Καθαρή κινητικότητα και μεταφορικές λύσεις  

- Βιώσιμος τουρισμός 

- Οικονομία της περίθαλψης  

- Γεωργοοικολογική παραγωγή 

Η πίστωση αυτή αποσκοπεί να δώσει ώθηση στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΟ) στην 

Ευρώπη. Η οικονομική σημασία της ΚΑΟ είναι υπεράνω πάσης αμφιβολίας, αντιπροσωπεύει πάνω από 

14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας (6,5 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ) και έχει αποδειχθεί 

εξαιρετικά ανθεκτική στις επιπτώσεις της κρίσης ως προς την απώλεια θέσεων εργασίας. Είναι ένας 

αναπτυσσόμενος τομέας που παράγει ποιοτικά οφέλη, τα οποία, παρότι είναι δύσκολο να μετρηθούν, 

έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα της δημοκρατίας, ενώ παράλληλα προτείνει πλαίσια 

παραγωγής και αναπαραγωγής πιο συμβατά με περισσότερο δίκαιες και βιώσιμες κοινωνίες. Η ΚΑΟ έχει 

αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή ως το σύνολο ιδιωτικών, επίσημα οργανωμένων επιχειρήσεων, με αυτονομία 

αποφάσεων και ελευθερία ως προς την ιδιότητα του μέλους, που έχουν συσταθεί για να ικανοποιούν τις 

ανάγκες των μελών τους μέσω της αγοράς με την παραγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, 

ασφάλισης και χρηματοδότησης, όπου η διαδικασία λήψης αποφάσεων και κάθε διανομή κερδών και 

πλεονασμάτων μεταξύ των μελών δεν συνδέονται άμεσα με το κεφάλαιο ή με τέλη που εισφέρει κάθε 

κράτος, κάθε μία από τις οποίες διαθέτει μία ψήφο, ή όπου, σε κάθε περίπτωση, όλες οι εκδηλώσεις 

πραγματοποιούνται μέσω δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η 

κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει επίσης ιδιωτικούς, επίσημα οργανωμένους οργανισμούς, με 

αυτονομία αποφάσεων και ελευθερία ως προς την ιδιότητα του μέλους που παράγουν μη εμπορεύσιμες 

υπηρεσίες για τα νοικοκυριά και, ενδεχομένως, των οποίων τα πλεονάσματα δεν μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο ιδιοποίησης από τους οικονομικούς παράγοντες που τα δημιουργούν, τα 

ελέγχουν ή τα χρηματοδοτούν. Με άλλα λόγια, η ΚΟ αποτελείται από οργανώσεις ατόμων που ασκούν 

μια δραστηριότητα με κύριο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων και όχι την αμοιβή 

καπιταλιστών επενδυτών, και περιλαμβάνει δύο κύριους επιμέρους κλάδους της ΚΟ: α) τον υποτομέα 

της αγοράς ή της επιχειρηματικής δραστηριότητας και β) τον μη εμπορικό υποτομέα των παραγωγών. 

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί που εμπίπτουν στη σύλληψη της ΚΟ, όπως συνεταιρισμοί, ταμεία 

αλληλασφάλισης, ενώσεις και ιδρύματα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την αναγνώρισή τους ως 

διαφορετικού θεσμικού τομέα στα συστήματα εθνικών λογαριασμών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

πρόσφατα εκπόνησε εγχειρίδιο για την κατάρτιση των δορυφορικών λογαριασμών των επιχειρήσεων 

κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρισμοί και ταμεία αλληλασφάλισης). Με βάση το εν λόγω εγχειρίδιο, με 

πρωτοβουλία της ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήδη το 2011 

καταρτίστηκαν δορυφορικοί λογαριασμοί για συνεταιρισμούς και ταμεία αλληλασφάλισης στην Ισπανία, 

το Βέλγιο, τη Σερβία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Θα πρέπει να αναγνωρισθούν οι παράγοντες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ευρώπη 

προκειμένου να δοθεί ώθηση σε αυτόν τον σημαντικό και πολλά υποσχόμενο τομέα. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4638 
=== BUDG/4638 === 

Κατάθεση: Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Άρθρο 02 02 01 — Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση 

στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης  

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 6 000 000 2 000 000 114 375 000 49 905 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 6 000 000 2 000 000 114 375 000 49 905 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Το πρόγραμμα Erasmus για τους επιχειρηματίες έχει .......... διαμόρφωση πολύ χρήσιμων δικτύων και 

συνεργασιών. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Δεδομένης της σημερινής δυσχερούς οικονομικής κατάστασης, είναι απολύτως αναγκαίο να υποστηριχθούν 

οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα οι καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι γυναίκες 

επιχειρηματίες, καθώς και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα μέσω της χορήγησης επαρκών πόρων σε 

προγράμματα όπως αυτό για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(COSME). ΤοΣυγκεκριμένα το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες»ιδίως έχει σημειώσει 

μεγάλη επιτυχία και έχειέχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία και μπορεί να συμβάλει με μεγάλη 

αποτελεσματικότητα και επιτυχίαεποικοδομητικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην στήριξη 

δυναμικών νεοσύστατων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

Οι οικονομικοί πόροι του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» πρέπει τουλάχιστον να 

διπλασιαστούν διότι:αυξηθούν, κυρίως για τους εξής λόγους: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Υπάρχει, σύμφωνα με όσα λέγονται, έντονη ζήτηση για συμμετοχή και εξαιρετικά θετικά σχόλια για το 

πρόγραμμα. Κατά τα φαινόμενα, στην τελευταία πρόσκληση υπήρξε ανταπόκριση που υπερβαίνει κατά 

500% τουλάχιστον την προσφορά. Πολύ μικρό τμήμα όλων αυτών έτυχαν τελικά χρηματοδότησης. 

Δεδομένου ότι η ΕΥΕ αποτελεί επίσης δίαυλο διεθνοποίησης τόσο για νέους επιχειρηματίες όσο και για 

επιχειρηματίες υποδοχής, δεν πρέπει οι πόροι του προγράμματος να περιορίζονται από το όριο του 2,5% του 

άρθρου 5(3) που αναφέρεται στον στόχο 4(1)(δ), διότι η εν λόγω ενέργεια στηρίζει επίσης τον στόχο 4(1)(β) 

του COSME. regulation 1287/2013. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 400 
=== ECON/6323 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 01 — Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση 

στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης  

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 
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Παρατηρήσεις: 

Πριν από την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα .......... να προωθήσει τη δημιουργία και 

την αύξηση των ΜΜΕ. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η ονομασία τροποποιείται ως εξής: Προώθηση της επιχειρηματικότητας και βελτίωση της πρόσβασης 

των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Λόγω του ότι επί του παρόντος η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη, είναι απαραίτητο να παρασχεθεί 

στήριξη στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% 

του επιχειρηματικού ιστού και το 80% των θέσεων εργασίας. Η πίστωση αυτή προορίζεται να υποστηρίξει 

τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων αυτών σε ένα πλαίσιο οικονομικής ισορροπίας στον επιχειρηματικό κλάδο, που θα 

ελαχιστοποιεί την κυριαρχία των μεγάλων επιχειρήσεων και οικονομικών ομίλων, θα ενθαρρύνει την 

επιχειρηματική κουλτούρα και θα προωθεί τη δημιουργία και την αύξηση των ΜΜΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 628 
=== EFDD/7858 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 01 — Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση 

στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης  

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000  35 000 000 108 375 000 82 905 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000  35 000 000 108 375 000 82 905 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Είναι σημαντικό να στηριχθεί αυτό το κονδύλι μέσω αύξησης των πιστώσεων πληρωμών. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 959 
=== EPP//7532 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 01 — Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση 

στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης  

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 2 186 823 500 000 110 561 823 48 405 000 

Αποθεματικό           
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 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Σύνολο 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 2 186 823 500 000 110 561 823 48 405 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το πρόγραμμα COSME έχει ουσιαστική σημασία για την προώθηση πιο δυναμικών και ανταγωνιστικών 

ΜΜΕ που είναι σε θέση να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς, αλλά και να 

ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή η πρόσθετη πίστωση αντανακλά τις προτεραιότητες του 

Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2016, δηλαδή την προώθηση της απασχόλησης, των 

επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. Στόχος είναι να υποστηριχθεί ιδίως το πρόγραμμα «Erasmus για 

νέους επιχειρηματίες», το οποίο έχει προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον για συμμετοχή και έχει αποσπάσει 

πολύ θετικά σχόλια. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 95 
=== FEMM/6000 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 01 — Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση 

στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης  

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Το πρόγραμμα Erasmus για τους επιχειρηματίες έχει .......... διαμόρφωση πολύ χρήσιμων δικτύων και 

συνεργασιών. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Δεδομένης της σημερινής δυσχερούς οικονομικής κατάστασης, είναι απολύτως αναγκαίο να υποστηριχθούν 

οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα οι καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι γυναίκες 

επιχειρηματίες, καθώς και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα μέσω της χορήγησης επαρκών πόρων σε 

προγράμματα όπως αυτό για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(COSME). Συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» έχει στεφθεί με μεγάλη 

επιτυχία και μπορεί να συμβάλει εποικοδομητικά στην καταπολέμηση της ανεργίας σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την υποεκπροσώπηση των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο, θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή νέων γυναικών επιχειρηματιών στο πρόγραμμα, ώστε να 

ενθαρρύνονται να ακολουθούν επιχειρηματική σταδιοδρομία και ώστε να αποκτούν πείρα όσον αφορά 

την υπέρβαση εμποδίων με τα οποία ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπες. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η ενθάρρυνση των νέων να ακολουθήσουν επιχειρηματική σταδιοδρομία θα συμβάλει στην αντιμετώπιση 

του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη. Είναι εξίσου σημαντικό να 

περιληφθούν επίσης οι νέες γυναίκες στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι το ποσοστό των γυναικών 

επιχειρηματιών στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών επιχειρηματιών και 

δεδομένου ότι ενδέχεται να έρχονται αντιμέτωπες με ιδιαίτερα εμπόδια στη σταδιοδρομία τους. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1037 
=== GUE//7261 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 01 — Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση 

στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης  

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Παρατηρήσεις: 

Πριν από την παράγραφο: 

Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν θα είναι κυρίως τα εξής: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να υποστηρίξει τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσειςενισχύσει 

την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και να 

ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αυτών σε ένα πλαίσιο οικονομικής ισορροπίας στον 

επιχειρηματικό κλάδο, που θα ελαχιστοποιεί την κυριαρχία των μεγάλων επιχειρήσεων και οικονομικών 

ομίλων, θα ενθαρρύνει το επιχειρηματικό πνεύμα και θα προωθείτην επιχειρηματική κουλτούρα και να 

προωθήσει τη δημιουργία και την ανάπτυξηαύξηση των ΜΜΕ.  

Μετά την παράγραφο: 

Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν θα είναι κυρίως τα εξής: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

– δίκτυα που θα περιλαμβάνουν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, 

– σχέδια πρώτης εμπορικής εφαρμογής, με περιφερειακό ιδίως αντίκτυπο· 

– ενέργειες ανάλυσης, επεξεργασίας και συντονισμού των πολιτικών με τις συμμετέχουσες χώρες, 

– μελέτες σχετικά με τις διακρίσεις λόγω φύλου που συνδέονται με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και 

την εφαρμογή πολιτικών για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας,  

– δραστηριότητες ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών, καθώς και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 

– υποστήριξη των κοινών ενεργειών των κρατών μελών ή των περιφερειών, καθώς και άλλα μέτρα που 

προβλέπονται στο πρόγραμμα COSME. 

Μετά την παράγραφο: 

Το πρόγραμμα Erasmus για τους επιχειρηματίες έχει .......... διαμόρφωση πολύ χρήσιμων δικτύων και 

συνεργασιών. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Δεδομένης της τρέχουσαςσημερινής δυσχερούς οικονομικής κατάστασης, είναι απαραίτητο να δοθεί 

στήριξη στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίεςαπολύτως αναγκαίο να υποστηριχθούν οι ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του επιχειρηματικού ιστού και το 80% των θέσεων 
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εργασίας.Από την πίστωση αυτή θα δεσμευτεί για τις ΜΜΕ ποσό που ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη 

πραγματικότητα, προκειμένου να εξασφαλιστούν η επιβίωση και ανάπτυξη των ΜΜΕ, η αύξηση των 

εθνικών παραγωγών και η οικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένηςεπιχειρήσεις και συγκεκριμένα οι 

καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς και να ενισχυθεί η 

επιχειρηματικότητα μέσω της προώθησης καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων, και να ευνοηθεί το 

επιχειρηματικό πνεύμα χάρη στη χορήγησηχορήγησης επαρκών πόρων σε προγράμματα όπως το 

πρόγραμμααυτό για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(COSME). Συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» έχει στεφθεί με μεγάλη 

επιτυχία και μπορεί να συμβάλει εποικοδομητικά στην καταπολέμηση της ανεργίας σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, χωρίς να ωθεί τη νεολαία στην αναγκαστική μετανάστευση.Ευρώπη. 

Οι πόροι του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» πρέπει να διατεθούν στα κράτη μέλη που 

πλήττονται περισσότερο από την κρίση, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με δικαιώματα, οι 

οποίες θα συμβάλουν στη μείωση των επιπέδων ανεργίας στις χώρες αυτές και στην ανάπτυξη των 

ΜΜΕ,αυξηθούν, κυρίως για τους εξής λόγους: 

– Το πρόγραμμα προάγει την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα, την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων 

πρακτικών καθώς και τη δημιουργία πολύτιμων δικτύων και εταιρικών σχέσεων. 

– Το πρόγραμμα είναι πολύ επιτυχημένο και ο αριθμός συμμετεχόντων αυξάνεται τα τελευταία χρόνια 

ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. 

– τοΤο πρόγραμμα στηρίζει τους άνεργους νέους που θέλουναντιμετωπίζει πράγματι το πρόβλημα της 

ανεργίας των νέων, δεδομένου ότι βοηθά τα νεαρά άτομα να περάσουν σε καθεστώς αυτοαπασχόλησης, 

αν και αυτό δεν αποτελεί λύση για το πρόβλημα της ανεργίας των νέων,αυτοαπασχόλησης και τις 

υφιστάμενες ΜΜΕ να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας με δικαιώματα, με την επέκταση/διεθνοποίηση 

των δραστηριοτήτων τους,τους. 

– οΟ αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες κάλυψης της Επιτροπής με τους 

πόρους που διαθέτει σήμερα και θα σταθεροποιηθεί μόνον όταν ο αριθμός των άνεργων νέων στην 

ΕΕ αρχίσει να μειώνεται.σήμερα.  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεδομένης της τρέχουσας δυσχερούς οικονομικής κατάστασης, είναι απαραίτητο να δοθεί στήριξη στις 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του 

επιχειρηματικού ιστού και το 80% των θέσεων εργασίας. Η πίστωση αυτή προορίζεται να υποστηρίξει τις 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων αυτών σε ένα πλαίσιο οικονομικής ισορροπίας στον επιχειρηματικό κλάδο, που θα 

ελαχιστοποιεί την κυριαρχία των μεγάλων επιχειρήσεων και οικονομικών ομίλων, θα ενθαρρύνει το 

επιχειρηματικό πνεύμα και θα προωθεί τη δημιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1177 
=== S&D//7084 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 01 — Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση 

στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης  

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 8 000 000 8 000 000 116 375 000 55 905 000 
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 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αποθεματικό           

Σύνολο 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 8 000 000 8 000 000 116 375 000 55 905 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Σημαντικό μέρος εξαιρετικών έργων δεν εφαρμόζεται λόγω της έλλειψης πόρων. Αυτή η γραμμή του 

προϋπολογισμού πρέπει, ως εκ τούτου, να αυξηθεί. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 826 
=== ALDE/8020 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 02 — Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Αποθεματικό           

Σύνολο 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης προς τις ΜΜΕ αποτελεί απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να 

ενισχυθούν οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και η ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4267 
=== BUDG/4267 === 

Κατάθεση: Nils Torvalds, Επιτροπή Προϋπολογισμών, Philippe De Backer 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 02 — Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Αποθεματικό           

Σύνολο 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης προς τις ΜΜΕ αποτελεί απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να 

ενισχυθούν οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και η ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4394 
=== BUDG/4394 === 

Κατάθεση: Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 
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Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 02 — Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η βοήθεια στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί σήμερα ζήτημα ζωής και θανάτου για 

τον τομέα αυτό που είναι τόσο σημαντικός για τις οικονομίες των κρατών μελών. Η δημιουργία και η 

ενίσχυση μηχανισμών υποστήριξης των ΜΜΕ θεωρείται, συνεπώς, σημαντική. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4399 
=== BUDG/4399 === 

Κατάθεση: Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 02 — Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 -27 000 000 208 447 967 73 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 -27 000 000 208 447 967 73 000 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις .......... αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού 

προϋπολογισμού. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Κάθε επιστροφή από χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού 

κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών επιστροφών, των αποδεσμευμένων εγγυήσεων και 

των αποπληρωμών του κεφαλαίου δανείων που επιστρέφονται στην Επιτροπή και εγγράφονται στη θέση 6 3 

4 1 της κατάστασης εσόδων, μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων, δυνάμει του 

άρθρου 21 παράγραφος 3 στοιχείο θ) του δημοσιονομικού κανονισμού.  

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Στο σημερινό κλίμα περιορισμού των πιστώσεων και αύξησης του οικονομικού αποκλεισμού, η 

κοινωνική οικονομία έχει αποδείξει την ικανότητά της για κοινωνική καινοτομία και ανταπόκριση στις 

κοινωνικές ανάγκες, με την ανάπτυξη δικών της εναλλακτικών μορφών αλληλέγγυας χρηματοδότησης, 

όπως π.χ. οι ηθικές τράπεζες ή τα κοινωνικά νομίσματα, που όχι μόνο παρέχουν πίστωση, αλλά 
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δημιουργούν επίσης εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές της υπηρεσίες. 

Η κοινωνική οικονομία διαδραματίζει ρόλο στη ρύθμιση της κεφαλαιαγοράς στον βαθμό που 

ενσωματώνει στον χρηματοπιστωτικό τομέα μεγάλα τμήματα του πληθυσμού που αποκλείονται από τον 

παραδοσιακό τραπεζικό τομέα, αποτελεί σημαντική πηγή δημόσιας χρηματοδότησης και επιδοτήσεων 

για ενδεείς ανθρώπους, και ελέγχει συλλογικά χρηματοοικονομικές ροές που προέρχονται από τις 

εργασίες και τους οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας (όπως οι μισθοί και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, 

ηθικές και κοινωνικές τράπεζες, πιστωτικοί συνεταιρισμοί, και τα αποθεματικά και άλλα κεφάλαια από 

τις κερδοφόρες δραστηριότητες των συνεταιρισμών και των ταμείων αλληλασφάλισης). 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα οργανωτικής ή κοινωνικής καινοτομίας από συνεταιρισμούς και άλλες 

παρόμοιες επιχειρήσεις στη βιομηχανία, τη γεωργία, τις υπηρεσίες και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Στον τελευταίο, οι ηθικές τράπεζες και οι μικροπιστώσεις έχουν πολλαπλασιαστεί και έχουν εξαιρετικά 

θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα σε σχέση με 

την επίσημη αναγνώριση και την πρόσβασή τους σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι δράσεις που 

προβλέπονται στο πλαίσιο αυτής της γραμμής του προϋπολογισμού αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος της πρόσβασης σε πίστωση για τους φτωχότερους και/ή τους πλέον 

απομακρυσμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 629 
=== EFDD/7859 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 02 — Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000  20 000 000 160 447 967 120 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000  20 000 000 160 447 967 120 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Είναι σημαντικό να στηριχθεί αυτό το κονδύλι μέσω αύξησης των πιστώσεων πληρωμών. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 960 
=== EPP//7533 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 02 — Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 
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 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 5 000 000 174 791 725 105 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 5 000 000 174 791 725 105 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην αντιστροφή της ονομαστικής μείωσης που υφίσταται το πρόγραμμα 

COSME από το 2015 στο 2016, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, του Ιουνίου του 2015, σχετικά 

με την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Η αύξηση αυτή δικαιολογείται εύκολα αν ληφθούν υπόψη οι 

δυνατότητες του προγράμματος όσον αφορά την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, την πρόσβαση των επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές και τη βελτίωση της 

πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, καθώς και το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης. Πρέπει να 

εξασφαλιστεί η θετική εξέλιξη του προγράμματος αυτού το 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 96 
=== FEMM/6001 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 02 — Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000   160 447 967 100 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000   160 447 967 100 000 000 

Παρατηρήσεις: 

Πριν από την παράγραφο: 

Ο μηχανισμός διευκόλυνσης εγγύησης δανείου (LGF) παρέχει .......... χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν 

χορηγηθεί σε ΜΜΕ. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 

χρηματοδότηση,συμπεριλαμβανομένων των γυναικών επιχειρηματιών,χρηματοδότηση υπό τη μορφή 

συμμετοχών και χρεωστικών μέσων στη φάση εκκίνησης, ανάπτυξης και μεταβίβασης.  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις γυναίκες επιχειρηματίες εξακολουθεί να είναι η πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση, ιδίως από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, δεδομένου ότι ο κλάδος 

επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι ανδροκρατούμενος. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί 

και για τις γυναίκες η δυνατότητα πρόσβασης στη διαθέσιμη χρηματοδότηση, έτσι ώστε να προωθηθεί η 

γυναικεία επιχειρηματικότητα, δεδομένου ότι το ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών στην ΕΕ είναι 

ακόμη σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1038 
=== GUE//7263 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 
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Βορείων Χωρών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 02 — Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 48 000 000 208 447 967 148 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 48 000 000 208 447 967 148 000 000 

Παρατηρήσεις: 

Πριν από την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη .......... μέσων στη φάση εκκίνησης, ανάπτυξης και 

μεταβίβασης. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η γραμμή τροποποιείται ως εξής: Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) υπό τη μορφή ιδίων κεφαλαίων και με αναγνώριση των επιχειρήσεων και 

οργανώσεων κοινωνικής οικονομίαςΣτο σημερινό κλίμα περιορισμού των πιστώσεων και αύξησης του 

οικονομικού αποκλεισμού, η κοινωνική οικονομία έχει αποδείξει την ικανότητά της για την κοινωνική 

καινοτομία και για την ανταπόκριση στις κοινωνικές ανάγκες με την ανάπτυξη δικών της εναλλακτικών 

μορφών αλληλέγγυας χρηματοδότησης, όπως π.χ. οι ηθικές τράπεζες ή τα κοινωνικά νομίσματα, που όχι 

μόνο παρέχουν πίστωση, αλλά δημιουργούν επίσης εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές της 

υπηρεσίες. 

Η κοινωνική οικονομία διαδραματίζει ρόλο στη ρύθμιση της κεφαλαιαγοράς στον βαθμό που 

ενσωματώνει στον χρηματοπιστωτικό τομέα μεγάλα τμήματα του πληθυσμού που αποκλείονται από τον 

παραδοσιακό τραπεζικό τομέα, αποτελεί σημαντική πηγή δημόσιας χρηματοδότησης και επιδοτήσεων 

για ενδεείς ανθρώπους, και ελέγχει συλλογικά χρηματοοικονομικές ροές που προέρχονται από τις 

εργασίες και τους οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας (όπως οι μισθοί και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, 

ηθικές και κοινωνικές τράπεζες, πιστωτικοί συνεταιρισμοί, και τα αποθεματικά και άλλα κεφάλαια από 

τις κερδοφόρες δραστηριότητες των συνεταιρισμών και των ταμείων αλληλασφάλισης). 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα οργανωτικής ή κοινωνικής καινοτομίας από συνεταιρισμούς και άλλες 

παρόμοιες επιχειρήσεις στη βιομηχανία, τη γεωργία, τις υπηρεσίες και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Στον τελευταίο, οι ηθικές τράπεζες και οι μικροπιστώσεις έχουν πολλαπλασιαστεί και έχουν εξαιρετικά 

θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα σε σχέση με 

την επίσημη αναγνώριση και την πρόσβασή τους σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι δράσεις που 

προβλέπονται στο πλαίσιο αυτής της γραμμής του προϋπολογισμού πρέπει θα συμβάλουν στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος της πρόσβασης σε πίστωση για τους φτωχότερους και/ή τους πλέον 

απομακρυσμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1039 
=== GUE//7264 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 02 — Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το ζήτημα των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί σήμερα ζήτημα 

ζωής και θανάτου για τον τομέα αυτόν, που είναι τόσο σημαντικός για τις οικονομίες των κρατών μελών. 

Θεωρούμε πολύ σημαντική τη δημιουργία και την ενίσχυση μηχανισμών στήριξης των ΜΜΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 458 
=== IMCO/6592 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 02 — Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758  174 791 725 100 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758  174 791 725 100 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Βασικός στόχος του προγράμματος COSME είναι να βοηθήσει τις ΜΜΕ στην πρόσβασή τους σε πηγές 

χρηματοδότησης. Το COSME απευθύνεται επίσης σε ΜΜΕ με λιγότερους από 10 εργαζομένους, που είναι 

η κατηγορία ΜΜΕ που αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Είναι 

καθοριστικό να διατηρηθεί η χρηματοδότηση τουλάχιστον στα επίπεδα του 2015, δεδομένου ότι το 

οικονομικό κλίμα δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά. Οι ΜΜΕ αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. 

Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι ΜΜΕ μας θα μπορούν να καινοτομούν, να δημιουργούν απασχόληση και 

να αξιοποιούν στο έπακρο την ενιαία αγορά και την εμπορική ατζέντα της ΕΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1178 
=== S&D//7085 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 02 02 — Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων 
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Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 12 000 000 12 000 000 172 447 967 112 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 12 000 000 12 000 000 172 447 967 112 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Σημαντικό μέρος εξαιρετικών έργων δεν εφαρμόζεται λόγω της έλλειψης πόρων. Αυτή η γραμμή του 

προϋπολογισμού πρέπει, ως εκ τούτου, να αυξηθεί. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1252 
=== S&D//7160 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 15 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 77 15       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Πρωτοβουλία για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων στον τομέα της συνεργατικής 

οικονομίας (Sharing Economy): Χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας του μέλλοντος 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Στόχος του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου είναι να χρηματοδοτεί νεοσύστατες επιχειρήσεις που 

σχετίζονται με τον κλάδο της συνεργατικής οικονομίας. Αναμένεται να τις βοηθήσει να αναπτύξουν τις 

ιδέες τους καλύπτοντας τουλάχιστον ένα μέρος του αρχικού κόστους και, ενδεχομένως, παρέχοντας 

οικονομική εγγύηση στις πιο φιλόδοξες και ριψοκίνδυνες προτάσεις. Λόγω του μικρού κόστους τέτοιων 

πρωτοβουλιών είναι δυνατό το παρόν σχέδιο να μπορέσει, ακόμη και με σχετικά περιορισμένη 

χρηματοδότηση της ΕΕ, να δώσει ώθηση σε έναν ικανό αριθμό μικρών επιχειρήσεων που, ενδεχομένως, 

θα μπορούσαν να γίνουν ανταγωνιστικές σε αυτόν τον τομέα.  

Ειδικοί στόχοι: 

 να εντοπιστούν οι τομείς που πρόκειται να επωφεληθούν από μια προσέγγιση συνεργατικής οικονομίας· 

 να καθοριστούν νέα νομοθετικά μέσα για τη ρύθμιση της συνεργατικής οικονομίας, ώστε να αποφευχθεί 

η αποδυνάμωση του καινοτόμου δυναμικού της· 

 να διενεργηθεί ειδική απογραφή των επιχειρήσεων συνεργατικής οικονομίας στην Ευρώπη, να 

πραγματοποιηθεί ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των σχετικών 

επαγγελματικών ενώσεων· 

 να παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη και οικονομικές εγγυήσεις σε πολλά υποσχόμενες επιχειρήσεις, 

ακόμη και αν το έργο τους είναι υπερβολικά ριψοκίνδυνο για να χρηματοδοτηθεί από τα συνηθισμένα 

τραπεζικά ιδρύματα· 

 να καθοριστεί ένα μοντέλο συνεργατικής οικονομίας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες, το 
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οποίο να σέβεται τα δικαιώματα των καταναλωτών και των εργαζομένων· 

Προτεινόμενες δράσεις: 

 Συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις και ενώσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας· 

 Καθιέρωση υποτροφιών και μορφών χρηματοδοτικής στήριξης που να προορίζονται ειδικά για τους 

ερευνητές και τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να επικεντρώσουν τις εργασίες τους στους συναφείς 

τομείς της συνεργατικής οικονομίας.  

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η συνεργατική οικονομία αναδιαμορφώνει παλιές υπηρεσίες και αγορές με τρόπους που φάνταζαν 

απίστευτοι μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Το 2013, το μέγεθος της αγοράς του εν λόγω τομέα ήταν περίπου 3,5 

δισεκατομμύρια ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο· σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το δυναμικό 

ανάπτυξής του θα υπερβεί τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει είτε 

επιχειρήσεις είτε πανεπιστήμια και κέντρα ερευνών, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητά τους να 

παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες έτοιμα προς διάθεση στην αγορά Πολλές από τις επιτυχέστερες 

επιχειρήσεις στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας σήμερα ξεκίνησαν από μια ιδέα πολύ μικρής 

κλίμακας που στη συνέχεια εφαρμόστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4635 
=== BUDG/4635 === 

Κατάθεση: Paul Rübig 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 02 77 18 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Γυναικείοι επιχειρηματικοί άγγελοι 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 77 18 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το δοκιμαστικό σχέδιο δρομολογήθηκε το 2015 και πρέπει να παραταθεί για το 2016.  

Το 2016 θα πρέπει να αυξηθούν οι πιστώσεις για το εν λόγω δοκιμαστικό σχέδιο, προκειμένου να 

υλοποιηθούν τα μέτρα που προσδιορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το πρώτο έτος. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1012 
=== EPP//7603 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 02 77 18 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Γυναικείοι επιχειρηματικοί άγγελοι 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 77 18 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το δοκιμαστικό σχέδιο δρομολογήθηκε το 2015 και θα πρέπει να παραταθεί για το 2016. Το 2016 θα πρέπει 

να αυξηθούν οι πιστώσεις για το εν λόγω δοκιμαστικό σχέδιο, προκειμένου να υλοποιηθούν τα μέτρα που 

προσδιορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το πρώτο έτος. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 865 
=== ALDE/8061 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 22 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 77 22       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Η μείωση της ανεργίας των νέων και η σύσταση συνεταιρισμών ως μέτρο για την 

ενίσχυση των εργασιακών ευκαιριών στην ΕΕ 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Στην ΕΕ υπάρχουν δύο ομάδες που πλήττονται από την ανεργία, οι οποίες έχουν έχουν εξαιρετικά υψηλό 

δυναμικό: οι νέοι και οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ομάδες αυτές θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στην ΕΕ μέσω της εργασίας σε συνεταιρισμούς οι οποίοι θα είναι επίσης 

ιδιοκτησία τους. Ωστόσο, προκειμένου να γίνει αυτό χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη με την 

μορφή εκπαίδευσης σχετικής με την αγορά εργασίας.  

Οι εργατικοί συνεταιρισμοί καθιστούν εφικτή από οικονομική άποψη την ίδρυση επιχείρησης, και λόγω 

του κοινοτικού χαρακτήρα τους και των κοινών ευκαιριών και υποχρεώσεων καθιστούν δυνατό για τα 

μέλη τους να εργάζονται στην εταιρία και να είναι συγχρόνως ιδιοκτήτες ενός μεριδίου της με χαμηλό 

κίνδυνο. Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν νέους εργατικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους οι 

ατομικές δεξιότητες και οι γνώσεις των μεμονωμένων ατόμων θα συνδυάζονται προς το κοινό τους 

όφελος και συμφέρον. Αυτοί οι συνεταιρισμοί θα μπορούν κατά πάσα πιθανότητα να προσφέρουν 

βιώσιμες θέσεις εργασίας στους ιδιοκτήτες/εργαζόμενούς τους, δεδομένου ότι αυτές οι εταιρίες 

διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλους τύπους εταιριών, λόγω των χαμηλών 

γενικών εξόδων τους. Το δοκιμαστικό σχέδιο προβλέπεται να δρομολογηθεί στις τρεις διαφορετικές 

χώρες της ΕΕ με τη μεγαλύτερη πείρα σε αυτόν τον τομέα. 
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Κύριος στόχος είναι η συμβολή στη μείωση της ανεργίας των νέων μέσω της καθιέρωσης βέλτιστων 

πρακτικών στον τομέα αυτό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το χρονοδιάγραμμα του δοκιμαστικού σχεδίου 

θα είναι το ακόλουθο:  

 1. Προκαταρκτικές ενέργειες και κατάρτιση του προγράμματος σε τρεις διαφορετικές χώρες (1ο έτος)· 

 2. Ανάπτυξη και πραγματοποίηση κύκλων μαθημάτων κατάρτισης (1ο και 2ο έτος)· 

 3. Παρακολούθηση και σύσταση συνεταιρισμών με τις ομάδες-στόχους (2ο έτος)· 

 4. Αξιολόγηση των νομικών εμποδίων με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις από 

εμπειρογνώμονες (3ο έτος, σε περίπτωση πιθανής συνέχισης του δοκιμαστικού σχεδίου ως 

προπαρασκευαστικής ενέργειας)· 

 5. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (3ο έτος, σε περίπτωση πιθανής συνέχισης του δοκιμαστικού 

σχεδίου ως προπαρασκευαστικής ενέργειας)· και 

 6. Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα, στην οποία θα περιλαμβάνονται προτάσεις σχετικά με πιθανές 

επόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες (3ο έτος, σε περίπτωση πιθανής συνέχισης του δοκιμαστικού 

σχεδίου ως προπαρασκευαστικής ενέργειας). 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο υποστηρίζει ένθερμα μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ για 

ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 868 
=== ALDE/8066 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 22 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Μηχανισμός για τις ΜΜΕ με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί να δώσει σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με έδρα στην ΕΕ ή 

οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε μια χώρα που συνδέεται με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» τη 

δυνατότητα να λαμβάνουν χρηματοδότηση και στήριξη για σχέδια καινοτομίας που θα τις βοηθήσουν να 
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μεγεθυνθούν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης.  

Παράλληλα προσφέρεται καθοδήγηση για την προαγωγή της καινοτομίας και την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των σταδίων 1 και 2, προκειμένου να βοηθηθούν οι ΜΜΕ. Το 

δοκιμαστικό σχέδιο θα δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα καθοδήγησης για γυναίκες επιχειρηματίες, 

το οποίο θα εφαρμόζεται παράλληλα με το υπάρχον. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Αφενός η Ευρώπη έχει έλλειψη επιχειρηματιών που να κάνουν πράξη τις ιδέες τους για τη σύσταση 

επιχειρήσεων και αφετέρου οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι δυσανάλογα λιγότερες από τους άντρες. Είναι 

αναγκαίο για την ευρωπαϊκή οικονομία να κάνουν περισσότεροι επιχειρηματίες αυτό το βήμα. Επομένως, η 

υλοποίηση του δοκιμαστικού σχεδίου «Μηχανισμός για τις ΜΜΕ με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των 

γυναικών» αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιτυχίας των γυναικών επιχειρηματιών σε έναν ανδροκρατούμενο 

τομέα, με τη βοήθεια μιας ειδικής υπηρεσίας καθοδήγησης για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων 

εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 94 
=== CULT/5863 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 02 77 21 — Προπαρασκευαστική ενέργεια — Διεθνικό Ευρωπαϊκό Προϊόν Τουρισμού σχετικό με 

τον Πολιτισμό 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 77 21 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεύτερο έτος της προπαρασκευαστικής ενέργειας. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1010 
=== EPP//7601 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 22 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 



 

 46 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 77 22       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο – Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων για νέους μετανάστες 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η γνώση και οι δεξιότητες είναι κρίσιμης σημασίας όχι μόνο για την ατομική ευημερία κάθε πολίτη αλλά 

και για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση. Είναι ως εκ τούτου ιδιαιτέρως σημαντικό 

να μπορούν να παρέχονται προοπτικές σε ανθρώπους προερχόμενους από χώρες σε οικονομική και 

κοινωνική κρίση και ιδίως νέους, ούτως ώστε να τους δίνονται ευκαιρίες για να δημιουργούν 

προστιθέμενη αξία, όχι μόνο για τους εαυτούς τους αλλά και για όλο το κοινωνικό σύνολο. 

Τούτο σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να δίνονται σε νέους μετανάστες και πρόσφυγες οι δυνατότητες 

εκείνες που θα τους ανοίξουν τον δρόμο προς τη γνώση και την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που 

θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν επωφελώς αφού επιστρέψουν στις πατρίδες τους. 

Με τον τρόπο αυτό δεν θα κατορθώσουν απλώς να εξασφαλίσουν επαρκώς τα προς το ζην αλλά θα 

μπορέσουν ίσως να γίνουν επιχειρηματίες, ιδρύοντας τις δικές τους επιχειρήσεις και δημιουργώντας 

θέσεις απασχόλησης. 

Στο επίκεντρο της εν λόγω πρωτοβουλίας θα πρέπει να βρίσκονται στοχοθετημένα προγράμματα 

καθοδήγησης από διάφορες οργανώσεις, όπως φορείς πολιτικής προστασίας και παροχής κοινοτικών 

υπηρεσιών, καθώς και επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων τοπικών προμηθευτών). Η χρήση στοιχείων 

από συστήματα εναλλασσόμενης κατάρτισης θα βοηθήσει τους δικαιούχους να προσδιορίσουν τις 

συγκεκριμένες ανάγκες διαφορετικών οργανισμών ή επιχειρήσεων επί το έργον. 

Η νομική κατάσταση ως προς την περίοδο αναμονής για την έναρξη οικονομικής δραστηριότητας 

διαφέρει πολύ από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Προκειμένου συνεπώς να επιτύχει το δοκιμαστικό 

σχέδιο, θα χρειαστεί επίσης να ελεγχθούν τα ισχύοντα εθνικά νομικά πλαίσια προκειμένου να 

εντοπισθούν βέλτιστες πρακτικές και να προωθηθούν ούτως ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που 

θα επιτρέψουν στους νέους μετανάστες να επωφεληθούν από τα προτεινόμενα προγράμματα το 

συντομότερο δυνατόν μετά την άφιξή τους. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Σε περιόδους αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να παράσχει ενίσχυση 

προκειμένου να υπάρξει διαχείριση της μετανάστευσης και των προσφυγικών ρευμάτων, όχι μόνο από 

άποψη ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και από άποψη κοινωνικού καθήκοντος αρωγής προς τους μετανάστες 

ώστε να διευρύνουν τις δεξιότητές τους. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 119 
=== FEMM/6030 === 
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Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 22 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω της κατάρτισης των γυναικών 

μετά το πέρας της άδειας μητρότητας 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Στόχος του δοκιμαστικού σχεδίου είναι να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ δίνοντάς τους τη 

δυνατότητα να επωφεληθούν από ένα πρόγραμμα κατάρτισης για τις εργαζόμενές τους που επιστρέφουν 

μετά από άδεια μητρότητας. Το δοκιμαστικό σχέδιο θα παράσχει στις γυναίκες όλες τις σχετικές 

πληροφορίες και την κατάρτιση που είναι αναγκαίες μετά το πέρας της άδειας μητρότητας, ώστε να 

διευκολυνθεί η επιστροφή τους στον χώρο εργασίας και να μπορέσουν οι ΜΜΕ που τις απασχολούν να 

επωφεληθούν από την αδιάλειπτη παρουσία του εργατικού δυναμικού τους, αξιοποιώντας την 

προηγούμενη πείρα των εργαζόμενων γυναικών στην εταιρεία, καθώς και τις επικαιροποιημένες 

δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν μετά την άδεια μητρότητας. Το σχέδιο περιλαμβάνει την 

υποστήριξη της κατάρτισης χρηματοδοτικών προγραμμάτων που θα εστιάζουν στις ΜΜΕ, μέσω της 

δημιουργίας συστημάτων ή προγραμμάτων επανένταξης, της πρόβλεψης κατάρτισης και της παροχής 

βοήθειας για την πρόσληψη καταρτισμένων γυναικών μετά το πέρας της άδειας μητρότητάς τους, και με 

τον τρόπο αυτό συμβάλλει στον μετριασμό των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όταν 

επιστρέφουν στην αγορά εργασίας. Τα συστήματα θα στοχεύουν στη διατήρηση της επαφής ανάμεσα 

στις εργαζόμενες που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας και την εταιρεία τους, καθώς και στην παροχή 

κατάρτισης που θα μπορούσε να βοηθήσει τις μητέρες να ανακτήσουν τη θέση εργασίας τους και να 

ενημερώνονται σχετικά με τις νέες εξελίξεις από συναδέλφους και εργαζομένους στην ίδια εταιρεία.  

Δικαιούχοι (τουτέστιν αιτούντες) του δοκιμαστικού σχεδίου θα είναι οι ενδιαφερόμενοι φορείς -για 

παράδειγμα οι δημόσιοι φορείς, τα εμπορικά επιμελητήρια, οι ενώσεις, οι ΜΚΟ ή τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα- οι οποίοι είτε θα διαθέτουν εκ νέου τα κονδύλια στις ΜΜΕ είτε θα αναπτύσσουν προγράμματα 

αναγκαίας κατάρτισης για τις εργαζόμενες στις ΜΜΕ που επιστρέφουν μετά από άδεια μητρότητας, και 

προγράμματα προσανατολισμού για τις ΜΜΕ όσον αφορά τον τρόπο αξιοποίησης του πλήρους 

δυναμικού αυτών των εργαζομένων. Οι ΜΜΕ θα μπορούν να συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα και 

στα προγράμματα κατάρτισης και, ενδεχομένως, να λαμβάνουν από τα προγράμματα άμεση 

χρηματοδοτική συνεισφορά προκειμένου να στέλνουν τις εργαζόμενες να παρακολουθήσουν τα 

μαθήματα κατάρτισης που θα προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος ή προκειμένου να 

διοργανώνουν οι ίδιες κάποιο εξειδικευμένο μέρος της κατάρτισης.  

Τα κονδύλια θα πρέπει συνεπώς να έχουν ως στόχο τα ακόλουθα: 

1. την προσφορά σεμιναρίων που θα βοηθούν τις γυναίκες που επιστρέφουν να καλύπτουν τα κενά τους 

όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις τόσο στη συγκεκριμένη εταιρεία όσο και γενικότερα στον τομέα της 

δραστηριότητάς της (νέες διαδικασίες, τεχνογνωσία, τεχνολογίες κ.λπ.)· 

2. την προσφορά κοινωνικών σεμιναρίων όταν οι μητέρες επιστρέφουν στην εργασία τους ύστερα από 

άδεια μητρότητας, στο πλαίσιο των οποίων θα τους δίνεται η ευκαιρία να συναντήσουν άλλες 

εργαζόμενες μητέρες και να συζητήσουν σχετικά με τους παιδικούς σταθμούς, την υγειονομική 
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περίθαλψη, τις μορφές εργασίας και κάθε άλλο θέμα που τις προβληματίζει· 

3. την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι 

εργαζόμενες πριν την αποχώρησή τους, καθώς και πριν και μετά την επιστροφή τους· 

4. τη δημιουργία ενός ιστοτόπου για τις γυναίκες που επιστρέφουν, σχετικά με τη μητρότητα/πατρότητα, 

την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, τους παιδικούς 

σταθμούς, το δίκτυο των γυναικών, την καθοδήγηση μητρότητας, τα δικαιώματα των εργαζομένων και 

την έρευνα· 

5. τη διατήρηση επαφών με γυναίκες που έχουν εγκαταλείψει την εργασία για να δημιουργήσουν 

οικογένεια, έτσι ώστε να αποτελέσουν την πρώτη επιλογή στις προσλήψεις όταν αποφασίσουν να 

επιστρέψουν στην εργασία· 

6. τον σχεδιασμό προγραμμάτων πρόσληψης έτσι ώστε να προσελκύουν ταλαντούχες γυναίκες μέσω της 

παροχής ευκαιριών δικτύωσης και εργαστηρίων· 

7. για την προσέλκυση γυναικών που έχουν παραμείνει εκτός του εργατικού δυναμικού για ορισμένο 

χρονικό διάστημα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να προβλεφθεί ένα πιο υποστηρικτικό 

περιβάλλον, καθώς και επιδότηση των εξόδων ταξιδίου και παιδικής μέριμνας.  

Η κατάρτιση θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερα τις ακόλουθες πτυχές: 

1. χρήση βέλτιστων πρακτικών του τομέα με προσαρμογή τους στους σκοπούς και τις ανάγκες της 

δεδομένης εταιρίας· 

2. το σύστημα και η κατάρτιση θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε εθελοντική βάση και να είναι όσο το 

δυνατόν πιο προσβάσιμα, με τη βοήθεια τόσο εργαλείων ΤΠΕ όσο και παραδοσιακών σεμιναρίων και 

συναντήσεων· 

3. παροχή τηλεματικής υποστήριξης μέσω του ενδοδικτύου και μέσω ενημερωτικού δελτίου· 

4. όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να προσφέρεται κατάρτιση «πρόσωπο με πρόσωπο» χωρισμένη σε 

ενότητες και με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, ώστε να είναι δυνατόν να προσαρμόζεται ανάλογα με τις 

υποχρεώσεις εκτός εργασίας· 

5. θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρηματοδότησης της εξ αποστάσεως μάθησης για τις 

εργαζόμενες που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας· 

6. σε όσες εργαζόμενες έχουν παραμείνει εκτός του εργατικού δυναμικού για ορισμένο χρονικό διάστημα 

θα πρέπει να παρέχεται κατάρτιση όσον αφορά τις εγκάρσιες δεξιότητες, όπως είναι η οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης, η ομαδική εργασία και η αποτελεσματική επικοινωνία, καθώς και όσον αφορά θέματα 

σχετικά με τον χώρο εργασίας, όπως η δημιουργία στερεοτύπων στον χώρο εργασίας, οι επιλογές 

εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τα εικαζόμενα εμπόδια για την απασχόληση. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το ΕΚ τονίζει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να υποστηρίξει τις ΜΜΕ που καταρτίζουν κάποιο πρόγραμμα για τις 

εργαζόμενες που γίνονται μητέρες. Σύμφωνα με στοιχεία οι γυναίκες αισθάνονται ότι λαμβάνουν 

υποστήριξη σε μία από τις πιο απαιτητικές μεταβατικές περιόδους της σταδιοδρομίας τους, αισθάνονται 

πολύτιμες και είναι πιο πιθανό να εξακολουθήσουν να εργάζονται για τον ίδιο εργοδότη και να είναι πιο 

παραγωγικές μετά την επιστροφή τους. Παρόμοια συστήματα ή προγράμματα επανένταξης υπάρχουν σε 
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μεγάλες εταιρείες ή προσφέρονται από διακεκριμένα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εμπορική 

βάση. Αυτό το δοκιμαστικό σχέδιο θα είναι ευέλικτο και θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες των 

ΜΜΕ και να απευθύνεται στις εργαζόμενες. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 237 
=== ITRE/5308 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 22 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 77 22       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Προς μία συνεργατική οικονομία για τους ευρωπαίους κατασκευαστές: κεφάλαιο 

κίνησης και μειώσεις κόστους μέσω πλατφορμών υπολογιστικής νέφους που στηρίζουν τις συνέργειες 

και προωθούν την ολοκλήρωση  

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Σκοπός του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου είναι να διερευνήσει κατά πόσο είναι εφικτή η δημιουργία 

πλατφόρμας υπολογιστικής νέφους για την επίτευξη συνεργειών και ολοκλήρωσης προς όφελος των 

ευρωπαίων κατασκευαστών. Σε πρώτο στάδιο, η εφαρμογή θα επικεντρωθεί στην απογραφή των 

αποθεματικών που απαιτούνται για κρίσιμους και μη κρίσιμους πόρους.  

Είναι γνωστό ότι η συγκέντρωση και η ευέλικτη αναδιανομή αποθεματικού τόσο σε κρίσιμους όσο και σε 

μη κρίσιμους πόρους μπορεί να μειώσει ριζικά το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης και να ρίξει το κόστος. Το 

δοκιμαστικό σχέδιο θα διερευνήσει κατά πόσο μια διαφανής και διαισθητική πλατφόρμα υπολογιστικής 

νέφους μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ κατασκευαστών προκειμένου να 

πεισθούν αυτοί να συνενώσουν τους πόρους τους και να δημιουργήσουν μία συνεργατική οικονομία. Η 

συνολική μείωση των κεφαλαίων κίνησης και των εξόδων διατήρησης αποθεματικού θα απελευθερώσει 

πόρους που θα μπορούν να επενδυθούν σε διαύλους καινοτομίας που μπορούν να καταστήσουν πιο 

κερδοφόρες τις επιχειρήσεις και να στηρίξουν την ανάπτυξη του κλάδου. Η επιτυχής δημιουργία μιας 

πρώτης, βιώσιμης πλατφόρμας ανταλλαγής δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση 

και συνεργασία μεταξύ κατασκευαστών στην Ευρώπη και να αποτελέσει κινητήριο αναπτυξιακή δύναμη. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Σκοπός του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου είναι να διερευνήσει κατά πόσο είναι εφικτή η δημιουργία 

πλατφόρμας υπολογιστικής νέφους για την επίτευξη συνεργειών και ολοκλήρωσης προς όφελος των 
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ευρωπαίων κατασκευαστών, οι οποίοι, μέσω της συγκέντρωσης και της ευέλικτης αναδιανομής του 

αποθεματικού τόσο σε κρίσιμους όσο και σε μη κρίσιμους πόρους, θα κατορθώσουν να μειώσουν ριζικά το 

αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης και να ρίξουν το κόστος. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 239 
=== ITRE/5310 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 22 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 77 22       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: πρότυπα επιχειρηματικών δικτύων 

διακυβέρνησης και χρηματοδότησης  

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα ως προς τις επενδύσεις και την απώλεια 

ανταγωνιστικότητας στον τομέα της παραγωγής προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει διαρκώς θέσεις 

απασχόλησης στους επιστημονικούς κλάδους και στους κλάδους καινοτομίας, ενώ τα μείζονα 

προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία διαρκώς διογκώνονται, όπως εκείνα που αφορούν την 

κλιματική αλλαγή, τις βιώσιμες μεταφορές, την ανανεώσιμη ενέργεια, την διατροφική και επισιτιστική 

ασφάλεια και τους γηράσκοντες πληθυσμούς.  

Το δοκιμαστικό σχέδιο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα πρότυπα επιχειρηματικών δικτύων 

διακυβέρνησης και χρηματοδότησης επιδιώκει μια συγκριτική ανάλυση των βελτίστων πρακτικών 

(νομοθεσία σχετικά με τύπους επιχειρηματικής οργάνωσης, μορφές συνεργασίας, κυβερνητική ενίσχυση 

επιχειρηματικών δικτύων κλπ) σε διάφορα κράτη μέλη, η οποία ανάλυση θα έχει την απαραίτητη 

εμβέλεια για να αναδείξει τη διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρηματικών δικτύων, 

καθώς και τον αντίκτυπό τους στη διακυβέρνηση και χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Το σχέδιο προτίθεται 

να επικεντρωθεί στον εντοπισμό και στη διάδοση, μέσω αντιστοίχων μέτρων στήριξης σε επίπεδο 

κράτους μέλους και ΕΕ, επαρκών και αποτελεσματικών μεθόδων για τη δημιουργία συστοιχιών 

σχέσεων, νομικώς κατοχυρωμένων, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στους κόλπους του ιδίου κλάδου ή συνδέονται με σχέσεις αλληλεξάρτησης.  

Τα επιχειρηματικά δίκτυα αποτελούν μορφές ένωσης επιχειρηματιών γύρω από ένα κοινό σχέδιο. Με τη 

σύμβαση δικτύου, δύο ή περισσότερες εταιρείες αναλαμβάνουν να ασκήσουν από κοινού μία ή 

περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες εντός του αντικειμένου τους προκειμένου να αυξήσουν την 

αμοιβαία ικανότητα καινοτομίας τους και την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά. Τα επιχειρηματικά 

δίκτυα επιτρέπουν την διατήρηση της ανεξαρτησίας και της χωριστής ταυτότητας των μεμονωμένων 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο δίκτυο αλλά εξασφαλίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις ως προς τα 

μεγέθη που απαιτούνται για να είναι ανταγωνιστικές στις παγκόσμιες αγορές. Πρόκειται συνεπώς για ένα 

χρήσιμο εργαλείο για εκείνες τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που είναι 

αποτελεσματικές αλλά αδυνατούν συχνά να ανταγωνιστούν ως προς τη καινοτομία και τη διεθνοποίηση 

με πιο καλά διαρθρωμένες ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Το πραγματικά καινοτόμο χαρακτηριστικό των 

επιχειρηματικών δικτύων είναι αυτή η ικανότητα της άθροισης και συνένωσης ικανοτήτων γύρω από 
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ένα σχέδιο ή απλά της δρομολόγησης της ίδιας άθροισης, με απώτερο σκοπό την απόκτηση καλύτερα 

διαρθρωμένων δομών όπως οι αυστηρότερες και απαιτητικότερες συμβάσεις δικτύων ή η δημιουργία 

νέων εταιρειών με νομική προσωπικότητα.  

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το δοκιμαστικό σχέδιο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα πρότυπα επιχειρηματικών δικτύων 

διακυβέρνησης και χρηματοδότησης επιδιώκει μια συγκριτική ανάλυση των βελτίστων πρακτικών σε 

διάφορα κράτη μέλη, η οποία ανάλυση θα έχει την απαραίτητη εμβέλεια για να αναδείξει τη διάρθρωση και 

τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρηματικών δικτύων, καθώς και τον αντίκτυπό τους στη διακυβέρνηση και 

χρηματοδότηση των ΜΜΕ.  

Το σχέδιο προτίθεται να επικεντρωθεί στον εντοπισμό και στη διάδοση επαρκών και αποτελεσματικών 

μεθόδων για τη δημιουργία συστοιχιών σχέσεων, νομικώς κατοχυρωμένων, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κόλπους του ιδίου κλάδου ή συνδέονται με σχέσεις 

αλληλεξάρτησης. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1108 
=== S&D//7008 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 02 77 21 — Προπαρασκευαστική ενέργεια — Διεθνικό Ευρωπαϊκό Προϊόν Τουρισμού σχετικό με 

τον Πολιτισμό 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 77 21 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεύτερο έτος του δοκιμαστικού σχεδίου. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 338 
=== TRAN/5562 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 24 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 
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Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 77 24       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Η νεολαία στο πλαίσιο του SPOT, της ειδικής εταιρικής σχέσης για τον τουρισμό 

(Special Partnership of Tourism)  

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζεται σήμερα από μία σειρά διαρθρωτικών αλλαγών που επηρεάζουν 

ολόκληρη την οικονομία και, αναπόφευκτα, και τον τουρισμό.  

Ένα από τα πλέον πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι η έλλειψη θέσεων και 

ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους. Το Νοέμβριο του 2014, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια νέοι 

στην Ευρώπη ήταν άνεργοι. Τούτο σημαίνει ότι ένας στους τέσσερεις ανθρώπους κάτω των 25 αναζητεί 

εργασία.  

Ο τομέας του τουρισμού έχει μακρά παράδοση πρόσληψης νέων ανθρώπων. Από τα στατιστικά στοιχεία 

προκύπτει ότι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο, ο τουρισμός προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια θέσεις 

απασχόλησης μέσω περισσοτέρων από 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Μέσω της επίδρασής του στην 

οικονομία, ο τουρισμός έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Πρόκειται για 

εκείνους τους τομείς ακριβώς στους οποίους χρειάζεται η ΕΕ σημαντική ενίσχυση μετά την οικονομική 

κρίση.  

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να διευκολύνουν και να στηρίξουν τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όπως είδαμε με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την «Εγγύηση 

για τη Νεολαία». Εντούτοις, μόνο φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού φορέα μπορούν να 

δημιουργήσουν θέσεις εργασίας ή ευκαιρίες κατάρτισης. Ο τουριστικός κλάδος, με την πληθώρα 

ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στους κόλπους τους (ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια κλπ.) έχει τη 

μοναδική ευκαιρία να συμβάλει στην επίλυση της κρίσης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο θέμα της 

απασχόλησης και να συμβάλει στην ανάκαμψή της.  

Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδοξο προκύπτει από το γεγονός ότι οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά 

ανεργίας των νέων, δηλαδή η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, αποτελούν ορισμένους από 

τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Η τουριστική βιομηχανία βρίσκεται 

συνεπώς σε προνομιακή θέση προκειμένου να συμβάλει ενεργητικά στις θεσμικές προσπάθειες που 

καταβάλλονται για την επίλυση του ζητήματος της ανεργίας των νέων.  

Η τουριστική βιομηχανία οφείλει να συμμετάσχει επιμεριζόμενη το βάρος της προσπάθειας επίλυσης 

κοινωνικών προβλημάτων και να συνταχθεί με τους δημόσιους φορείς για τη δημιουργία ευκαιριών για 

τη νεολαία. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, πρέπει να συσταθεί ειδική εταιρική σχέση για 

τον τουρισμό (SPOT) μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκπροσώπων του 

τουριστικού κλάδου.  

Στο πλαίσιο του SPOT, πρέπει να διαμορφωθεί μια νέα σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με 

αποστολή την διευκόλυνση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας και θέσεων 

μαθητείας και πρακτικής άσκησης στον τουριστικό κλάδο σε ολόκληρη την Ευρώπη, με έμφαση στις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Θα μπορούσε έτσι να συγκεντρωθεί πλήθος επιχειρήσεων κάθε είδους, με την αλυσίδα των προμηθευτών 

τους, τα συνδικάτα των εργαζομένων τους, τους παρόχους εκπαίδευσης, τις τουριστικές ενώσεις σε 

ευρωπαϊκό/εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, τις αρχές και τους οργανισμούς, τα επιμελητήρια και τις 

ενώσεις νεολαίας. 

Η εν λόγω πρωτοβουλία μπορεί να διευρύνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την σημασία του 
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τουριστικού κλάδου για την οικονομία της ΕΕ. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως παρότρυνση για τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ ώστε να διακρίνουν το δυναμικό του κλάδου και να 

διαμορφώσουν μια ειδική τομεακή πολιτική που θα στηρίξει την μελλοντική ανάπτυξη και πρόοδό του.  

Πρόκειται για το είδος της σύμπραξης που μπορεί να αξιοποιήσει το δυναμισμό της ευρωπαϊκής 

νεολαίας και να δώσει ελπίδα και ευκαιρίες στους νέους για να αντικρύσουν με εμπιστοσύνη ένα μέλλον 

που δεν μπορεί παρά να είναι φωτεινότερο χάρη σε τούτες τις ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας.  

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον του ίδιου του τουριστικού κλάδου. 

Εάν η Ευρώπη επιθυμεί να παραμείνει ο υπ`αριθμόν ένα τουριστικός προορισμός στον πλανήτη, τότε 

οφείλει ο κλάδος να προετοιμάσει τη νέα γενιά διαμορφώνοντας υψηλής ποιότητας και σταθερή εισροή 

εργατικού δυναμικού με ανεπτυγμένες ικανότητες ΤΠΕ και με εμπειρία στην υποδοχή τουριστών με ευρύ 

φάσμα προσδοκιών και προτεραιοτήτων, ιδίως από τρίτες χώρες. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί 

τόσο η ανάπτυξη όσο και η ελκυστικότητα του κλάδου.  

Το δοκιμαστικό σχέδιο έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους:  

- έρευνα ως προς τη κρισιμότητα του τουριστικού κλάδου για ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία και 

απασχόληση, ανάγκη αναγνώρισης και τόνωσης της ευαισθητοποίησης του κοινού 

 - ώθηση, ενίσχυση και διεύρυνση της απασχολησιμότητας των νέων ανθρώπων μέσω της  

 -- δέσμευσης δημιουργίας νέων θέσεων για νέους (θέσεις απασχόλησης, μαθητείας και πρακτικής 

άσκησης) στον τουριστικό κλάδο 

 -- συνδρομής στην προσπάθεια απόκτησης προσόντων, γνώσης, δεξιοτήτων  

-- διαμόρφωσης προοπτικών σταδιοδρομίας και διευκόλυνσης της μετάβασης από το σχολείο στην 

απασχόληση με διοργάνωση επαγγελματικού προσανατολισμού, σεμιναρίων συγγραφής βιογραφικών και 

προπαρασκευής για συνεντεύξεις, σε στενή συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανώσεις 

νεολαίας.  

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Νέο δοκιμαστικό σχέδιο. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 339 
=== TRAN/5563 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 25 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 77 25       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
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Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — "Προορισμός Ευρώπη" - Προαγωγή της Ευρώπης στον τουριστικό τομέα 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η Ευρώπη είναι ο υπ`αριθμόν ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο, με μερίδιο αγοράς 52%. Ο 

τουρισμός αποτελεί σημαντική κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 

εκτεταμένο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη και 

μπορεί συνεπώς να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 

και της ανεργίας.  

Ο τουρισμός εντούτοις αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων που μπορούν ενδεχομένως να επιλυθούν με τις 

συντονισμένες δράσεις τουριστικών επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων. Ένα από τα εν λόγω 

προβλήματα είναι ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός από νεοεμφανιζόμενους τουριστικούς 

προορισμούς.  

Για τον λόγο αυτό, είναι ανάγκη να προωθηθεί η Ευρώπη ως ενιαίος τουριστικός προορισμός και να 

εδραιωθεί το ανταγωνιστικό προφίλ της στις αγορές τουρισμού μεγάλων αποστάσεων. Για να συμβεί 

κάτι τέτοιο, είναι ανάγκη να διαμορφωθεί μία ολιστική και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση μέσω της 

δημιουργίας ενός ξεκάθαρου εμπορικού σήματος. 

Η παρούσα πρόταση προσβλέπει στη διαμόρφωση μιας σειράς στρατηγικά συντονισμένων δράσεων που 

θα αποσκοπούν στην χάραξη μακροπρόθεσμης πολιτικής για την προαγωγή του "Προορισμού Ευρώπη". 

Οι τουριστικοί προορισμοί της ΕΕ οφείλουν να προκρίνουν πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση για κάθε 

αγορά προκειμένου να μπει το εμπορικό σήμα "Ευρώπη" στα ταξιδιωτικά πακέτα όλου του κόσμου 

κάνοντας χρήση των νέων επικοινωνιακών εργαλείων.  

Για να αυξηθεί ο αριθμός των τουριστών στην ΕΕ και να παραμείνει συνεπώς η Ευρώπη ο υπ`αριθμόν 

ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να ενθαρρύνει τις επενδύσεις 

στις τουριστικές υποδομές και στην περιφερειακή ανάπτυξη και να εντείνει τις προσπάθειες για την 

εμπορική προώθηση του "Προορισμού Ευρώπη" σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. 

Το δοκιμαστικό σχέδιο έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους:  

 —Καθιέρωση ξεκάθαρου εμπορικού σήματος και διασφάλιση της προβολής της Ευρώπης σε μείζονες 

τρίτες χώρες, μέσω της διοργάνωσης, λόγου χάρη, τεσσάρων τομεακών συνεδρίων ευρείας εμβέλειας 

στην Ευρώπη (Λονδίνο και/ή Βρυξέλλες), Ασία, Βόρεια Αμερική και Νότια Αμερική.  

 —Ενίσχυση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης των ήδη 

καλών σχέσεων με τον εμπορικό τομέα και συνεργασία με μείζονες διεθνείς φορείς και οργανισμούς 

όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κίνας, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση Τουριστικών Πρακτορείων (ΕΤΟΑ), η Ταξιδιωτική Ομοσπονδία των ΗΠΑ, η 

BRAZTOA, η JATA, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι μεγάλων εταιρειών κλπ. 

 —Άντληση διδαγμάτων και εμπειριών από τον κλάδο σε ευρύ φάσμα θεμάτων και εκπόνηση για την 

ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία μοντέλου τύπου ανάλυσης πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών 

και απειλών («ΠΑΕΑ») και απαρίθμηση καθοριστικών παραγόντων επιτυχίας. 

Πλεονεκτήματα - ποια προϊόντα δίνουν όντως ώθηση στις κρατήσεις για Ευρώπη και ποιες 

νεοεμφανιζόμενες τάσεις έχουν ενδιαφέρον; 

Αδυναμίες - ποιοι παράγοντες επιδρούν αρνητικά στις κρατήσεις ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών 

(εντυπώσεις καταναλωτών, ανησυχίες περί ασφάλειας, νομισματική αστάθεια, χωρητικότητα 

ξενοδοχείων-πτήσεων, τιμές, θεωρήσεις διαβατηρίων κλπ.); 

Ευκαιρίες - ενίσχυση ή διεύρυνση της ευρωπαϊκής προσφοράς, ιδίως προκειμένου να ενισχυθούν μια 

ισχυρότερη πανευρωπαϊκή προσφορά αλλά και η ενημέρωση για την ύπαρξη λιγότερο γνωστών 
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προορισμών και πολιτισμικών διαδρομών. 

Απειλές - ανάλυση ανταγωνισμού προκειμένου να σχηματιστεί εικόνα σχετικά με την αξία της 

προσφοράς από άλλους προορισμούς σε πεδία στα οποία η Ευρώπη μπορεί να διεκδικήσει μερίδιο της 

αγοράς. 

Καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας - Τι πρέπει να γίνει προκειμένου να επιτύχει το εμπορικό σήμα 

"Προορισμός Ευρώπη" θετικά αποτελέσματα για λογαριασμό της Ευρώπης τα προσεχή χρόνια και τι 

πρέπει να κάνει ο κλάδος προκειμένου να διασφαλίσει την υιοθέτηση και την προαγωγή του σήματος και 

συνεπώς την επιτυχία της στρατηγικής.  

 —Ανάπτυξη συνεργατικών εργαλείων και στρατηγικών εμπορικής προώθησης 

Εκστρατείες εμπορικής προώθησης εντός και εκτός Διαδικτύου προκειμένου να προβληθεί ο 

"Προορισμός Ευρώπη" με επίκεντρο τα συνέδρια των ενδιαφερομένων φορέων (συνεργατική εμπορική 

προώθηση από κοινού με τα μείζονα ιδιωτικά ταξιδιωτικά πρακτορεία). 

Συνεργασία με σημαντικούς εταίρους παγκοσμίου επιπέδου από τον κόσμο των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης (CNN, BBC, Financial Times, κλπ.) 

Συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού και σε άλλες μείζονες εκδηλώσεις σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο 

(φεστιβάλ νεολαίας, αθλητικές εκδηλώσεις, εκθέσεις γευσιγνωσίας). 

 —Ευαισθητοποίηση σε πολιτικό επίπεδο όσον αφορά την σημασία του εισερχόμενου τουρισμού για την 

ευρωπαϊκή οικονομία και εξασφάλιση της υποστήριξης των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε διάφορα 

επίπεδα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα μειονεκτήματα που επηρεάζουν αρνητικά τον ευρωπαϊκό 

τουριστικό κλάδο. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Νέο δοκιμαστικό σχέδιο. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4103 
=== BUDG/4103 === 

Κατάθεση: Patrizia Toia, Daniele Viotti, Pina Picierno, Flavio Zanonato 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 22 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 77 22       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Πρωτοβουλία για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων στον τομέα της συνεργατικής 

οικονομίας (Sharing Economy): Χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας του μέλλοντος 
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Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Στόχος του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου είναι να χρηματοδοτεί νεοσύστατες επιχειρήσεις που 

σχετίζονται με τον κλάδο της συνεργατικής οικονομίας. Το σχέδιο θα τους βοηθά να αναπτύξουν τις 

ιδέες τους, καλύπτοντας τουλάχιστον ένα μέρος του αρχικού κόστους και, ενδεχομένως, προσφέροντας 

οικονομική εγγύηση για τις πιο φιλόδοξες και ριψοκίνδυνες προτάσεις. Με δεδομένη τη μικρή κλίμακα 

και το μικρότερο κόστος τέτοιου είδους πρωτοβουλιών, ακόμη και με σχετικά περιορισμένη διάθεση 

πόρων της ΕΕ το έργο θα πρέπει να μπορεί να θέσει σε κίνηση έναν σοβαρό αριθμό μικρών επιχειρήσεων 

που, ενδεχομένως, θα μεγαλώσουν ώστε να μπορέσουν να ανταγωνιστούν στον τομέα τους.  

Ειδικοί στόχοι: 

 εντοπισμός των τομέων που θα επωφεληθούν από μια προσέγγιση συνεργατικής οικονομίας·  

 προσδιορισμός νέων νομοθετικών εργαλείων για τη ρύθμιση της συνεργατικής οικονομίας, ώστε να 

αποφευχθεί η αποδυνάμωση του καινοτόμου δυναμικού της· 

 διεξαγωγή ειδικής απογραφής των επιχειρήσεων συνεργατικής οικονομίας στην Ευρώπη, με στόχο την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των σχετικών επαγγελματικών 

ενώσεων· 

 προσφορά χρηματοδοτικής στήριξης και οικονομικών εγγυήσεων σε πολλά υποσχόμενες επιχειρήσεις, 

ακόμη και αν τα σχέδιά τους είναι υπερβολικά ριψοκίνδυνα για να χρηματοδοτηθούν από συνήθη 

τραπεζικά ιδρύματα· 

 προσδιορισμός μοντέλου συνεργατικής οικονομίας σύμφωνου με τις ευρωπαϊκές αξίες, που θα σέβεται 

τα δικαιώματα των καταναλωτών και των εργαζομένων·  

Προτεινόμενες ενέργειες: 

 συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις και ενώσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 

επιχειρήσεων που λειτουργούν στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας· 

 θέσπιση υποτροφιών και διαμόρφωση μορφών χρηματοδοτικής στήριξης που θα προορίζονται ειδικά 

για ερευνητές και νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να επικεντρώσουν τη δραστηριότητά τους στους 

τομείς που σχετίζονται με τη συνεργατική οικονομία· 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η συνεργατική οικονομία αναμορφώνει παλαιές υπηρεσίες και αγορές με τρόπους που μόλις πριν από λίγα 

χρόνια δεν είχαν ακόμα εξεταστεί. Το 2013, το μέγεθος της αγοράς του εν λόγω τομέα ήταν περίπου 3,5 

δισεκατομμύρια ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο· σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το δυναμικό 

ανάπτυξής της υπερβαίνει τα 100 δισ. ευρώ. Το σχέδιο θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις ή 

πανεπιστήμια και κέντρα ερευνών, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να παράγουν εμπορεύσιμα 

προϊόντα και υπηρεσίες. Πολλές από τις σημερινές επιτυχέστερες επιχειρήσεις συνεργατικής οικονομίας 

αναπτύχθηκαν από πολύ μικρής κλίμακας ιδέες που στη συνέχεια εφαρμόστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4124 
=== BUDG/4124 === 
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Κατάθεση: Victor Negrescu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 22 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — ψηφιακές δεξιότητες: Νέα επαγγέλματα, νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι, νέες θέσεις 

εργασίας 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Ο στόχος αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου είναι να προετοιμάσει την ευρωπαϊκή οικονομία, την αγορά 

εργασίας και τα εκπαιδευτικά πλαίσια για τις νέες ψηφιακές δεξιότητες, προωθώντας την αναγνώριση 

των νέων ψηφιακών επαγγελμάτων και δημιουργώντας κοινή μεθοδολογία η οποία θα επιτρέψει στα 

κράτη μέλη να βρίσκονται στην πρωτοπορία αυτής της νέας της ψηφιακής επανάστασης. Το σχέδιο 

περιλαμβάνει τη δημιουργία διαφόρων ομάδων εργασίας εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη που θα 

ανταλλάσσουν ιδέες και θα προτείνουν λύσεις σχετικά με το πώς τα εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να 

προετοιμάζουν τους πολίτες για τις νέες ψηφιακές δεξιότητες, για τον ορισμό και την αναγνώριση των εν 

λόγω νέων επαγγελμάτων ή για τις νέες απαιτήσεις, τις ανάγκες και το νέο κοινωνικό καθεστώς των εν 

λόγω νέων θέσεων εργασίας στον ψηφιακό τομέα. Ο στόχος του εν λόγω έργου είναι να παράγουν τα 

αναγκαία υλικά και προτάσεις που θα επιτρέψουν στην ΕΕ και τα μέλη ώστε να προετοιμαστούν για τη 

νέα αυτή στροφή στην ευρωπαϊκή οικονομία. Οι ειδικές δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στο 

πλαίσιο του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου θα οδηγήσουν σε μια διαδικασία διαβουλεύσεων μεταξύ 

των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων στους τομείς της εκπαίδευσης, των κοινωνικών υπηρεσιών 

και της αγοράς εργασίας. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει λάβει βαθμό αξιολόγησης Β με βάση την εκτίμηση που πραγματοποίησε 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Το δοκιμαστικό σχέδιο θα προωθήσει τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος σύμφωνα με τις 

νέες τάσεις, έτσι ώστε οι άνθρωποι να καταρτιστούν στις νέες ψηφιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν 

να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν τις ανάγκες, τις προσδοκίες και την κοινωνική κατάσταση των εν λόγω 

νέων θέσεων εργασίας στον ψηφιακό τομέα. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4229 
=== BUDG/4229 === 
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Κατάθεση: Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Jean Arthuis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 22 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 77 22       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(COSME) 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η γνώση και οι δεξιότητες είναι κρίσιμης σημασίας όχι μόνο για την ατομική ευημερία οποιουδήποτε 

πολίτη αλλά και για την βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη. Είναι ως εκ τούτου ιδιαιτέρως 

σημαντικό να μπορούν να παρέχονται προοπτικές σε ανθρώπους προερχόμενους από χώρες σε 

οικονομική και κοινωνική κρίση και ιδίως νέους, ούτως ώστε να τους δίνονται ευκαιρίες για να 

δημιουργούν προστιθέμενη αξία, όχι μόνο για τους εαυτούς τους αλλά και για όλο το κοινωνικό σύνολο. 

Τούτο σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να δίνονται σε νέους μετανάστες και πρόσφυγες οι δυνατότητες 

εκείνες που θα τους ανοίξουν τον δρόμο προς τη γνώση και την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που 

θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν επωφελώς αφού επιστρέψουν στις πατρίδες τους.  

Με τον τρόπο αυτό δεν θα κατορθώσουν απλώς να εξασφαλίσουν επαρκώς τα προς το ζην αλλά θα 

μπορέσουν ίσως να γίνουν επιχειρηματίες, ιδρύοντας τις δικές τους επιχειρήσεις και δημιουργώντας 

θέσεις απασχόλησης. 

Στο επίκεντρο της εν λόγω πρωτοβουλίας πρέπει να βρίσκονται στοχοθετημένα προγράμματα παροχής 

συμβουλών και καθοδήγησης από διαφορετικές οργανώσεις, όπως φορείς πολιτικής προστασίας και 

παροχής κοινοτικών υπηρεσιών, καθώς και επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων τοπικών 

προμηθευτών). Στοιχεία από συστήματα "διπλής κατάρτισης" θα βοηθήσουν ενδεχομένως τους 

δικαιούχους να προσδιορίσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες διαφορετικών οργανισμών ή επιχειρήσεων επί 

το έργον. 

Η νομική κατάσταση ως προς την περίοδο αναμονής για την έναρξη οικονομικής δραστηριότητας 

διαφέρει πολύ από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Προκειμένου συνεπώς να επιτύχει το δοκιμαστικό 

σχέδιο, θα χρειαστεί επίσης να ελεγχθούν τα ισχύοντα εθνικά νομικά πλαίσια προκειμένου να 

εντοπισθούν βέλτιστες πρακτικές και να προωθηθούν ούτως ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που 

θα επιτρέψουν στους νέους μετανάστες να επωφεληθούν από τα προτεινόμενα προγράμματα το 

συντομότερο δυνατόν μετά την άφιξή τους. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
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Σε περιόδους αυξημένων πιέσεων λόγω μεταναστευτικών ροών, η Ευρωπαϊκή ένωση καλείται να παράσχει 

ενίσχυση προκειμένου να υπάρξει διαχείριση της μετανάστευσης και των προσφυγικών ρευμάτων, όχι μόνο 

από άποψη ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και από άποψη κοινωνικού καθήκοντος αρωγής προς τους 

μετανάστες ώστε να διευρύνουν τις δεξιότητές τους. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4396 
=== BUDG/4396 === 

Κατάθεση: João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, 

Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 22 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας και της συνεταιριστικότητας μεταξύ 

επιχειρήσεων πολύ μικρού, μικρού και μεσαίου μεγέθους 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η οικονομική και κοινωνική κρίση στην ΕΕ οδήγησε στο κλείσιμο χιλιάδων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση.  

Το κονδύλιο αυτό προορίζεται για την προώθηση της συνεταιριστικότητας στον τομέα των πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να ενδυναμωθούν, να ενισχυθεί η θέση τους στην αγορά και να 

δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης.  

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο, αποσκοπώντας στο να προωθεί και να παρέχει κίνητρα για τη 

συνεταιριστικότητα μεταξύ των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, λαμβάνει επίσης 

υπόψη την ανάγκη προστασίας των οικονομικών και κοινωνικών τους συμφερόντων, ώστε να μπορούν 

να αντιστέκονται στη δυναμική και στα συμφέροντα των αναδυόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

επιχειρησιακών μονοπωλίων και να επιβιώνουν παρά τα ανταγωνιστικά τους μειονεκτήματα και τους 

περιορισμούς που επιβάλλονται στις ΜΜΕ από την ενιαία αγορά. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η απουσία αναφοράς στη σημασία και στα κίνητρα για τη συνεταιριστικότητα μεταξύ των πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τόσο στο πρόγραμμα COSME όσο και στο πρόγραμμα ΕRASMUS για 

νέους επιχειρηματίες, καθιστά το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έμβρυο μιας πολιτικής για την προστασία, 

ανάπτυξη και επανατοποθέτηση των ΜΜΕ στην αγορά, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την επιβίωσή τους. 
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Στην προώθηση και την παροχή κινήτρων συνεταιριστικότητας στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προστασία των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων 

των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4515 
=== BUDG/4515 === 

Κατάθεση: Angelika Mlinar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 22 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Μηχανισμός για τις ΜΜΕ με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί να δώσει σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με έδρα στην ΕΕ ή 

οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε μια χώρα που συνδέεται με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» τη 

δυνατότητα να λαμβάνουν χρηματοδότηση και στήριξη για σχέδια καινοτομίας που θα τις βοηθήσουν να 

μεγεθυνθούν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης.  

Παράλληλα προσφέρεται καθοδήγηση για την προαγωγή της καινοτομίας και την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των σταδίων 1 και 2, προκειμένου να βοηθηθούν οι ΜΜΕ. Το 

δοκιμαστικό σχέδιο θα δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα καθοδήγησης για γυναίκες επιχειρηματίες, 

το οποίο θα εφαρμόζεται παράλληλα με το υπάρχον. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Αφενός η Ευρώπη έχει έλλειψη επιχειρηματιών που να κάνουν πράξη τις ιδέες τους για τη σύσταση 

επιχειρήσεων και αφετέρου οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι δυσανάλογα λιγότερες από τους άντρες. Είναι 

αναγκαίο για την ευρωπαϊκή οικονομία να κάνουν περισσότεροι επιχειρηματίες αυτό το βήμα. Επομένως, η 

υλοποίηση του δοκιμαστικού σχεδίου με θέμα "Μηχανισμός για τις ΜΜΕ με στόχο την αύξηση της 

συμμετοχής των γυναικών" αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιτυχίας των γυναικών επιχειρηματιών σε έναν 

ανδροκρατούμενο τομέα, με τη βοήθεια μιας ειδικής υπηρεσίας καθοδήγησης για την αντιμετώπιση των 

μεγαλύτερων εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4570 
=== BUDG/4570 === 
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Κατάθεση: Marian Harkin, Anneli Jäätteenmäki, Renate Weber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 22 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 77 22       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Η μείωση της ανεργίας των νέων και η σύσταση συνεταιρισμών ως μέτρο για την 

ενίσχυση των εργασιακών ευκαιριών στην ΕΕ 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Στην ΕΕ υπάρχουν δύο ομάδες που πλήττονται από την ανεργία, οι οποίες έχουν έχουν εξαιρετικά υψηλό 

δυναμικό: οι νέοι και οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ομάδες αυτές θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στην ΕΕ μέσω της εργασίας σε συνεταιρισμούς οι οποίοι θα είναι επίσης 

ιδιοκτησία τους. Ωστόσο, προκειμένου να γίνει αυτό χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη με την 

μορφή εκπαίδευσης σχετικής με την αγορά εργασίας.  

Οι εργατικοί συνεταιρισμοί καθιστούν εφικτή από οικονομική άποψη την ίδρυση επιχείρησης, και λόγω 

του κοινοτικού χαρακτήρα τους και των κοινών ευκαιριών και υποχρεώσεων καθιστούν δυνατό για τα 

μέλη τους να εργάζονται στην εταιρία και να είναι συγχρόνως ιδιοκτήτες ενός μεριδίου της με χαμηλό 

κίνδυνο. Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν νέους εργατικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους οι 

ατομικές δεξιότητες και οι γνώσεις των μεμονωμένων ατόμων θα συνδυάζονται προς το κοινό τους 

όφελος και συμφέρον. Αυτοί οι συνεταιρισμοί θα μπορούν κατά πάσα πιθανότητα να προσφέρουν 

βιώσιμες θέσεις εργασίας στους ιδιοκτήτες/εργαζόμενούς τους, δεδομένου ότι αυτές οι εταιρίες 

διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλους τύπους εταιριών, λόγω των χαμηλών 

γενικών εξόδων τους. Το δοκιμαστικό σχέδιο προβλέπεται να δρομολογηθεί στις τρεις διαφορετικές 

χώρες της ΕΕ με τη μεγαλύτερη πείρα σε αυτόν τον τομέα. 

Κύριος στόχος είναι η συμβολή στη μείωση της ανεργίας των νέων μέσω της καθιέρωσης βέλτιστων 

πρακτικών στον τομέα αυτό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το χρονοδιάγραμμα του δοκιμαστικού σχεδίου 

θα είναι το ακόλουθο:  

 1. Προκαταρκτικές ενέργειες και κατάρτιση του προγράμματος σε τρεις διαφορετικές χώρες (1ο έτος)· 

 2. Ανάπτυξη και πραγματοποίηση κύκλων μαθημάτων κατάρτισης (1ο και 2ο έτος)· 

 3. Παρακολούθηση και σύσταση συνεταιρισμών με τις ομάδες-στόχους (2ο έτος)· 

 4. Αξιολόγηση των νομικών εμποδίων με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις από 

εμπειρογνώμονες (3ο έτος, σε περίπτωση πιθανής συνέχισης του δοκιμαστικού σχεδίου ως 

προπαρασκευαστικής ενέργειας)· 

 5. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (3ο έτος, σε περίπτωση πιθανής συνέχισης του δοκιμαστικού 

σχεδίου ως προπαρασκευαστικής ενέργειας)· και 

 6. Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα, στην οποία θα περιλαμβάνονται προτάσεις σχετικά με πιθανές 

επόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες (3ο έτος, σε περίπτωση πιθανής συνέχισης του δοκιμαστικού 

σχεδίου ως προπαρασκευαστικής ενέργειας). 

Η συνολική χρηματοδότηση του δοκιμαστικού σχεδίου θα μπορούσε να προγραμματιστεί ως εξής: 
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- 600.000 ευρώ για το 2016 

- 800.000 ευρώ για το 2017 

- 500.000 ευρώ για το 2018 (σε περίπτωση πιθανής συνέχισης του δοκιμαστικού σχεδίου ως 

προπαρασκευαστικής ενέργειας). 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο στηρίζει σθεναρά μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ για ενίσχυση 

της απασχόλησης των νέων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 397 
=== ECON/6313 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 22 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Ονομασία: 

Πιλοτικό πρόγραμμα – Πιλοτικό πρόγραμμα για την προώθηση και παροχή κινήτρων για τη σύσταση 

ενώσεων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η οικονομική και κοινωνική κρίση στην ΕΕ οδήγησε στο κλείσιμο χιλιάδων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση. Το κονδύλιο αυτό προορίζεται για την προώθηση του 

συνεταιρισμού στο πλαίσιο των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να 

ενδυναμωθούν, να ενισχυθεί η θέση τους στην αγορά και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. 

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα, αποσκοπώντας στο να προωθεί και να παρέχει κίνητρα για τη σύσταση 

ενώσεων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, λαμβάνει επίσης υπόψη την ανάγκη 

προστασίας των οικονομικών και κοινωνικών τους συμφερόντων, ώστε να δύνανται να αντιστέκονται 

στη δυναμική και στα συμφέροντα των αναδυόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρησιακών 

μονοπωλίων και να επιβιώνουν παρά τα ανταγωνιστικά τους μειονεκτήματα και τους περιορισμούς που 

επιβάλλονται στις ΜΜΕ από την ενιαία αγορά. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 
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Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η απουσία αναφοράς στη σημασία και στα κίνητρα για τη σύσταση ενώσεων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων, τόσο στο πρόγραμμα COSME όσο και στο πρόγραμμα ΕRASMUS για νέους 

επιχειρηματίες, καθιστά αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα έμβρυο μιας πολιτικής για την προστασία, ανάπτυξη 

και επανατοποθέτηση των ΜΜΕ στην αγορά, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την επιβίωσή τους. Το πιλοτικό 

αυτό πρόγραμμα, αποσκοπώντας στο να προωθεί και να παρέχει κίνητρα για τη σύσταση ενώσεων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, λαμβάνει επίσης υπόψη την ανάγκη προστασίας των 

οικονομικών και κοινωνικών τους συμφερόντων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1040 
=== GUE//7265 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 22 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας και της συνεταιριστικότητας μεταξύ 

επιχειρήσεων πολύ μικρού, μικρού και μεσαίου μεγέθους 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η οικονομική και κοινωνική κρίση στην ΕΕ οδήγησε στο κλείσιμο χιλιάδων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση.  

Το κονδύλιο αυτό προορίζεται για την προώθηση της συνεταιριστικότητας στον τομέα των πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να ενδυναμωθούν, να ενισχυθεί η θέση τους στην αγορά και να 

δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης.  

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο, αποσκοπώντας στο να προωθεί και να παρέχει κίνητρα για τη 

συνεταιριστικότητα μεταξύ των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, λαμβάνει επίσης 

υπόψη την ανάγκη προστασίας των οικονομικών και κοινωνικών τους συμφερόντων, ώστε να μπορούν 

να αντιστέκονται στη δυναμική και στα συμφέροντα των αναδυόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

επιχειρησιακών μονοπωλίων και να επιβιώνουν παρά τα ανταγωνιστικά τους μειονεκτήματα και τους 

περιορισμούς που επιβάλλονται στις ΜΜΕ από την ενιαία αγορά. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
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966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η απουσία αναφοράς στη σημασία και στα κίνητρα για τη συνεταιριστικότητα μεταξύ των πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τόσο στο πρόγραμμα COSME όσο και στο πρόγραμμα ΕRASMUS για 

νέους επιχειρηματίες, καθιστά το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έμβρυο μιας πολιτικής για την προστασία, 

ανάπτυξη και επανατοποθέτηση των ΜΜΕ στην αγορά, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την επιβίωσή τους. 

Στην προώθηση και την παροχή κινήτρων συνεταιριστικότητας στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προστασία των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων 

των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1138 
=== S&D//7041 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 22 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Η νεολαία στο πλαίσιο του SPOT, της ειδικής εταιρικής σχέσης για τον τουρισμό 

(Special Partnership of Tourism) 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζεται σήμερα από μία σειρά διαρθρωτικών αλλαγών που επηρεάζουν 

ολόκληρη την οικονομία και, αναπόφευκτα, και τον τουρισμό. 

Ένα από τα πλέον πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι η έλλειψη θέσεων και 

ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους. Το Νοέμβριο του 2014, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια νέοι 

στην Ευρώπη ήταν άνεργοι. Τούτο σημαίνει ότι ένας στους τέσσερεις ανθρώπους κάτω των 25 αναζητεί 

εργασία.  

Ο τομέας του τουρισμού έχει μακρά παράδοση πρόσληψης νέων ανθρώπων. Από τα στατιστικά στοιχεία 

προκύπτει ότι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο, ο τουρισμός προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια θέσεις 

απασχόλησης μέσω περισσοτέρων από 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Μέσω της επίδρασής του στην 

οικονομία, ο τουρισμός έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Πρόκειται για 

εκείνους τους τομείς ακριβώς στους οποίους χρειάζεται η ΕΕ σημαντική ενίσχυση μετά την οικονομική 

κρίση.  

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να διευκολύνουν και να στηρίξουν τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όπως είδαμε με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την «Εγγύηση 

για τη Νεολαία». Εντούτοις, μόνο φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού φορέα μπορούν να 

δημιουργήσουν θέσεις εργασίας ή ευκαιρίες κατάρτισης. Ο τουριστικός κλάδος, με την πληθώρα 
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ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στους κόλπους τους (ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια κλπ.) έχει τη 

μοναδική ευκαιρία να συμβάλει στην επίλυση της κρίσης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο θέμα της 

απασχόλησης και να συμβάλει στην ανάκαμψή της.  

Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδοξο προκύπτει από το γεγονός ότι οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά 

ανεργίας των νέων, δηλαδή η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, αποτελούν ορισμένους από 

τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Η τουριστική βιομηχανία βρίσκεται 

συνεπώς σε προνομιακή θέση προκειμένου να συμβάλει ενεργητικά στις θεσμικές προσπάθειες που 

καταβάλλονται για την επίλυση του ζητήματος της ανεργίας των νέων.  

Η τουριστική βιομηχανία οφείλει να συμμετάσχει επιμεριζόμενη το βάρος της προσπάθειας επίλυσης 

κοινωνικών προβλημάτων και να συνταχθεί με τους δημόσιους φορείς για τη δημιουργία ευκαιριών για 

τη νεολαία. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, πρέπει να συσταθεί ειδική εταιρική σχέση για 

τον τουρισμό (SPOT) μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκπροσώπων του 

τουριστικού κλάδου.  

Στο πλαίσιο του SPOT, πρέπει να διαμορφωθεί μια νέα σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με 

αποστολή την διευκόλυνση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας και θέσεων 

μαθητείας και πρακτικής άσκησης στον τουριστικό κλάδο σε ολόκληρη την Ευρώπη, με έμφαση στις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Θα μπορούσε έτσι να συγκεντρωθεί πλήθος επιχειρήσεων κάθε είδους, με την αλυσίδα των προμηθευτών 

τους, τα συνδικάτα των εργαζομένων τους, τους παρόχους εκπαίδευσης, τις τουριστικές ενώσεις σε 

ευρωπαϊκό/εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, τις αρχές και τους οργανισμούς, τα επιμελητήρια και τις 

ενώσεις νεολαίας. 

Η εν λόγω πρωτοβουλία μπορεί να διευρύνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την σημασία του 

τουριστικού κλάδου για την οικονομία της ΕΕ. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως παρότρυνση για τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ ώστε να διακρίνουν το δυναμικό του κλάδου και να 

διαμορφώσουν μια ειδική τομεακή πολιτική που θα στηρίξει την μελλοντική ανάπτυξη και πρόοδό του. 

Πρόκειται για το είδος της σύμπραξης που μπορεί να αξιοποιήσει το δυναμισμό της ευρωπαϊκής 

νεολαίας και να δώσει ελπίδα και ευκαιρίες στους νέους για να αντικρύσουν με εμπιστοσύνη ένα μέλλον 

που δεν μπορεί παρά να είναι φωτεινότερο χάρη σε τούτες τις ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας. 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον του ίδιου του τουριστικού κλάδου. 

Εάν η Ευρώπη επιθυμεί να παραμείνει ο υπ`αριθμόν ένα τουριστικός προορισμός στον πλανήτη, τότε 

οφείλει ο κλάδος να προετοιμάσει τη νέα γενιά διαμορφώνοντας υψηλής ποιότητας και σταθερή εισροή 

εργατικού δυναμικού με ανεπτυγμένες ικανότητες ΤΠΕ και με εμπειρία στην υποδοχή τουριστών με ευρύ 

φάσμα προσδοκιών και προτεραιοτήτων, ιδίως από τρίτες χώρες. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί 

τόσο η ανάπτυξη όσο και η ελκυστικότητα του κλάδου.  

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το δοκιμαστικό σχέδιο έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους:  

Έρευνα ως προς τη κρισιμότητα του τουριστικού κλάδου για την ευρωπαϊκή οικονομία και απασχόληση, 

ανάγκη αναγνώρισης και τόνωσης της ευαισθητοποίησης του κοινού 

Ώθηση, ενίσχυση και διεύρυνση της απασχολησιμότητας των νέων ανθρώπων μέσω της 



 

 66 

δέσμευσης δημιουργίας νέων θέσεων για νέους στον τουριστικό κλάδο· 

συνδρομής στην προσπάθεια απόκτησης προσόντων, γνώσης, δεξιοτήτων·  

διαμόρφωσης προοπτικών σταδιοδρομίας και διευκόλυνσης της μετάβασης από το σχολείο στην 

απασχόληση, με διοργάνωση επαγγελματικού προσανατολισμού, σεμιναρίων συγγραφής βιογραφικών και 

προπαρασκευής για συνεντεύξεις, σε στενή συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανώσεις νεολαίας. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4100 
=== BUDG/4100 === 

Κατάθεση: Marietje Schaake 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 22 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 77 22       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο – Ενίσχυση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων και πρόσβαση σε πληροφορίες σε 

σχέση με εμπορικές διαπραγματεύσεις 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο θα ενισχύσει και θα βελτιώσει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και την πρόσβαση σε πληροφορίες σε σχέση με 

εμπορικές διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά επίκαιρο λόγω των διαπραγματεύσεων για τη 

διατλαντική συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων (ΤΤΙΡ). Το σχέδιο θα αποσκοπεί στην κινητοποίηση 

του ευρύτερου κοινού και όλων των ενδιαφερομένων και στην παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων 

πληροφοριών σε σχέση με τις δραστηριότητες της ΓΔ Εμπορίου, ιδίως όσον αφορά την TTIP. 

Περιλαμβάνει μεταφράσεις, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και διαλόγου, όπως διασκέψεις με τη 

συμμετοχή του τύπου ή των ενδιαφερομένων, δημοσίευση ενημερωτικών διαβουλεύσεων και 

δημοσιεύσεις επακολούθησης. 

Η ΓΔ Εμπορίου θα έχει επίσης τη δυνατότητα να εμπλέξει πιο ενεργά τους ενδιαφερόμενους εκτός 

Βρυξελλών, στα κράτη μέλη. Είναι αναγκαία η αποτελεσματικότερη πρόσβαση στις πληροφορίες και η 

ενημέρωση των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαίων πολιτών. Υπάρχουν πολλές 

πληροφορίες, αλλά δεν είναι πάντα εύκολα προσιτές ή εντοπίσιμες. 

Το παρόν σχέδιο καλύπτει τόσο τηλεματικές όσο και μη τηλεματικές πρωτοβουλίες. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
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Έχει μεγάλη σημασία η ενίσχυση και η βελτίωση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

συμμετοχή των ενδιαφερομένων και την πρόσβαση σε πληροφορίες σε σχέση με εμπορικές 

διαπραγματεύσεις.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1140 
=== S&D//7043 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 02 02 77 23 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 02 77 23       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — "Προορισμός Ευρώπη" - Προαγωγή της Ευρώπης στον τουριστικό τομέα 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η Ευρώπη είναι ο υπ`αριθμόν ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο, με μερίδιο αγοράς 52%. Ο 

τουρισμός αποτελεί σημαντική κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 

εκτεταμένο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη και 

μπορεί συνεπώς να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 

και της ανεργίας.  

Ο τουρισμός εντούτοις αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων που μπορούν ενδεχομένως να επιλυθούν με τις 

συντονισμένες δράσεις τουριστικών επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων. Ένα από τα εν λόγω 

προβλήματα είναι ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός από νεοεμφανιζόμενους τουριστικούς 

προορισμούς.  

Για τον λόγο αυτό, είναι ανάγκη να προωθηθεί η Ευρώπη ως ενιαίος τουριστικός προορισμός και να 

εδραιωθεί το ανταγωνιστικό προφίλ της στις αγορές τουρισμού μεγάλων αποστάσεων. Για να συμβεί 

κάτι τέτοιο, είναι ανάγκη να διαμορφωθεί μία ολιστική και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση μέσω της 

δημιουργίας ενός ξεκάθαρου εμπορικού σήματος. 

Η παρούσα πρόταση προσβλέπει στη διαμόρφωση μιας σειράς στρατηγικά συντονισμένων δράσεων που 

θα αποσκοπούν στην χάραξη μακροπρόθεσμης πολιτικής για την προαγωγή του "Προορισμού Ευρώπη". 

Οι τουριστικοί προορισμοί της ΕΕ οφείλουν να προκρίνουν πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση για κάθε 

αγορά προκειμένου να μπει το εμπορικό σήμα "Ευρώπη" στα ταξιδιωτικά πακέτα όλου του κόσμου 

κάνοντας χρήση των νέων επικοινωνιακών εργαλείων. 

Για να αυξηθεί ο αριθμός των τουριστών στην ΕΕ και να παραμείνει συνεπώς η Ευρώπη ο υπ`αριθμόν 

ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να ενθαρρύνει τις επενδύσεις 

στις τουριστικές υποδομές και στην περιφερειακή ανάπτυξη και να εντείνει τις προσπάθειες για την 

εμπορική προώθηση του "Προορισμού Ευρώπη" σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
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966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Καθιέρωση ξεκάθαρου εμπορικού σήματος και διασφάλιση της προβολής της Ευρώπης 

Ενίσχυση εταιρικών σχέσεων 

Άντληση διδαγμάτων και εμπειριών από τον κλάδο 

Πλεονεκτήματα - ποια προϊόντα δίνουν όντως ώθηση στις κρατήσεις για Ευρώπη και ποιες 

νεοεμφανιζόμενες τάσεις έχουν ενδιαφέρον; 

Αδυναμίες - ποιοι παράγοντες περιορίζουν τις κρατήσεις για ευρωπαϊκούς προορισμούς;  

Ευκαιρίες - ενίσχυση ή διεύρυνση της ευρωπαϊκής προσφοράς 

Απειλές - ανάλυση ανταγωνισμού  

Καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας - Τι χρειάζεται για να επιτευχθούν καλά αποτελέσματα; 

Ανάπτυξη συνεργατικών εργαλείων και στρατηγικών εμπορικής προώθησης 

Συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4061 
=== BUDG/4061 === 

Κατάθεση: Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 03 01 — Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών 

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες .......... λειτουργία και την ανάπτυξη της εσωτερικής 

αγοράς: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

– μέτρα που προορίζονται να καταστήσουν αποτελεσματικότερη τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 

να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα 

ευρύτερα δυνατά δικαιώματα και ευκαιρίες που θα προκύψουν από το άνοιγμα και την εμβάθυνση της 

ενιαίας αγοράς χωρίς σύνορα, θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα αυτά και θα αξιοποιήσουν στο 

έπακρο τις ευκαιρίες, καθώς και μέσω μέτρων εποπτείας και αξιολόγησης για την άσκηση στην πράξη 

και την αξιοποίηση εκ μέρους των πολιτών και των επιχειρήσεων των δικαιωμάτων και των ευκαιριών 

τους, αντίστοιχα, προκειμένου να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν τυχόν εμπόδια που τους εμποδίζουν 

να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα αυτά, 

– προσέγγιση των προτύπων και εφαρμογή συστήματος πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών κανόνων 
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και προτύπων· εξέταση των κανόνων που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη, τα κράτη της ΕΖΕΣ και 

την Τουρκία και μετάφραση των σχεδίων τεχνικών κανονισμών, 

– χρηματοδότηση της διοικητικής και τεχνικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ των 

κοινοποιημένων οργανισμών, επιδοτήσεις για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικής 

Έγκρισης (ΕΟΤΕ) και σχεδίων ενδιαφέροντος της Ένωσης που αναλαμβάνονται από εξωτερικούς 

οργανισμούς, 

– εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα καλλυντικά, τα τρόφιμα, 

τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα χημικά προϊόντα, την ταξινόμηση και την επισήμανση ουσιών και 

παρασκευασμάτων, τα αυτοκίνητα και την ασφάλεια, τα παιχνίδια, τη νόμιμη μετρολογία και την 

προσυσκευασία και την ποιότητα του περιβάλλοντος, τις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) και 

ενέργειες πληροφόρησης και ενημέρωσης για τη μεγαλύτερη προβολή της νομοθεσίας της Ένωσης, 

– διεξοδική εξέταση των κανονισμών προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές και συνολική 

ανάλυση της αποτελεσματικότητας των λαμβανόμενων μέτρων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και την αξιολόγηση του συνολικού αντίκτυπου της εσωτερικής αγοράς στις 

επιχειρήσεις και την οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς δεδομένων και της πρόσβασης των 

υπηρεσιών της Επιτροπής σε δράσεις που στοχεύουν σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων, προκειμένου να 

βελτιωθεί η κατανόηση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και να επιβραβευθεί η ενεργός 

συμμετοχή στην ενίσχυσή της, 

– μεγαλύτερη τομεακή προσέγγιση στους τομείς της εφαρμογής των οδηγιών «νέας προσέγγισης», και 

ιδίως επέκταση της «νέας προσέγγισης» σε άλλους τομείς, 

– εφαρμογή του στρατηγικού προγράμματος για την εσωτερική αγορά και παρακολούθηση της αγοράς, 

και εκτελεστικά μέτρα για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, τόσο για τις υποδομές διαπίστευσης όσο 

και για την εποπτεία της αγοράς, και για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 764/2008, για τη θέσπιση 

διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που 

κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους, 

– τη συμβολή στην ανάπτυξη ενός ενοποιημένου χώρου για την ασφάλεια και την άμυνα, με εκτελεστικά 

μέτρα για την οδηγία 2009/43/ΕΚ για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές 

προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Ένωσης και για δράσεις που αποσκοπούν 

στο συντονισμό των διαδικασιών των δημόσιων αγορών για τα προϊόντα αυτά σε επίπεδο Ένωσης· οι 

πιστώσεις μπορούν να καλύψουν την εκπόνηση μελετών και τη λήψη μέτρων ευαισθητοποίησης σχετικά 

με την εφαρμογή της εκδοθείσας νομοθεσίας, 

– συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης και, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 

συμφωνιών, παροχή υποστήριξης στις συνδεδεμένες χώρες για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο 

κεκτημένο της Ένωσης, 

– εκτελεστικά μέτρα για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ιδίως εκείνα που απορρέουν από την 

επανεξέταση του κανονισμού REACH [ανακοίνωση COM(2013) 49 final], 

– ενέργειες που συνδέονται με την εφαρμογή της οδηγίας 2014/60/ΕΕ σχετικά με την επιστροφή 

πολιτιστικών αγαθών, 

– την εφαρμογή και παρακολούθηση των διατάξεων που διέπουν τον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, 

προκειμένου να διασφαλισθεί ότι είναι πραγματικά ανοικτές, καθώς και η βέλτιστη λειτουργία τους, 

συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των διαφόρων παραγόντων σχετικά με 

τις εν λόγω συμβάσεις· την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών σε διάφορους τομείς των 

συμβάσεων αυτών· τη συνεχή προσαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στις εξελίξεις 

του τομέα των συμβάσεων αυτών που απορρέουν κυρίως από την παγκοσμιοποίηση των αγορών και των 

υφιστάμενων ή μελλοντικών διεθνών συμφωνιών, 

– την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας, με τη βοήθεια, μεταξύ άλλων, του συστήματος 

πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (Market Information System — IMI), την εμβάθυνση και την 

ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας περί εσωτερικής αγοράς από τα κράτη μέλη και την υποστήριξη της 
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διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση της νομοθεσίας περί 

εσωτερικής αγοράς με απώτερο στόχο την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας όπως 

αυτοί έχουν καθορισθεί στην ετήσια στρατηγική πολιτικής, 

– μέρος της πίστωσης αυτής θα χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη ισοδύναμου επιπέδου εφαρμογής και 

επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ από τις εθνικές αρχές προκειμένου να καταπολεμηθούν οι 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διαμορφωθούν ακόμα πιο ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, 

– μέτρα για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης και της διαχείρισης της εσωτερικής αγοράς, ιδιαίτερα στους 

τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων 

και της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας: εκπόνηση προτάσεων υπέρ της καθιέρωσης ενός 

ενωσιακού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, 

– ανάλυση των αποτελεσμάτων της άρσης των εμποδίων για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών και των 

εφαρμοζόμενων μέτρων στο πλαίσιο της παρακολούθησης της σταδιακής απελευθέρωσης των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών, συντονισμός των πολιτικών της Ένωσης για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες όσον 

αφορά τα διεθνή συστήματα και ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες της Παγκόσμιας 

Ταχυδρομικής Ένωσης (ΠΤΕ)· συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης· 

πρακτικές συνέπειες της εφαρμογής των διατάξεων της γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στον 

τομέα των υπηρεσιών (GATS) στον ταχυδρομικό τομέα και την επικάλυψη με τον κανονισμό ΠΤΕ, 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζεται και να επιβάλλεται διεξοδικά. Οι στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού ανακύπτουν εάν η νομοθεσία της ΕΕ δεν εφαρμόζεται και επιβάλλεται σωστά. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει ευθύνη να παρακολουθεί κατά πόσο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν και επιβάλλουν σωστά τη 

νομοθεσία της ΕΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4064 
=== BUDG/4064 === 

Κατάθεση: Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 03 01 — Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών 

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες .......... λειτουργία και την ανάπτυξη της εσωτερικής 

αγοράς: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

– μέτρα που προορίζονται να καταστήσουν αποτελεσματικότερη τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 

να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα 

ευρύτερα δυνατά δικαιώματα και ευκαιρίες που θα προκύψουν από το άνοιγμα και την εμβάθυνση της 

ενιαίας αγοράς χωρίς σύνορα, θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα αυτά και θα αξιοποιήσουν στο 

έπακρο τις ευκαιρίες, καθώς και μέσω μέτρων εποπτείας και αξιολόγησης για την άσκηση στην πράξη 

και την αξιοποίηση εκ μέρους των πολιτών και των επιχειρήσεων των δικαιωμάτων και των ευκαιριών 
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τους, αντίστοιχα, προκειμένου να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν τυχόν εμπόδια που τους εμποδίζουν 

να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα αυτά, 

– προσέγγιση των προτύπων και εφαρμογή συστήματος πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών κανόνων 

και προτύπων· εξέταση των κανόνων που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη, τα κράτη της ΕΖΕΣ και 

την Τουρκία και μετάφραση των σχεδίων τεχνικών κανονισμών, 

– χρηματοδότηση της διοικητικής και τεχνικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ των 

κοινοποιημένων οργανισμών, επιδοτήσεις για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικής 

Έγκρισης (ΕΟΤΕ) και σχεδίων ενδιαφέροντος της Ένωσης που αναλαμβάνονται από εξωτερικούς 

οργανισμούς, 

– εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα καλλυντικά, τα τρόφιμα, 

τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα χημικά προϊόντα, την ταξινόμηση και την επισήμανση ουσιών και 

παρασκευασμάτων, τα αυτοκίνητα και την ασφάλεια, τα παιχνίδια, τη νόμιμη μετρολογία και την 

προσυσκευασία και την ποιότητα του περιβάλλοντος, τις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) και 

ενέργειες πληροφόρησης και ενημέρωσης για τη μεγαλύτερη προβολή της νομοθεσίας της Ένωσης, 

– διεξοδική εξέταση των κανονισμών προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές και συνολική 

ανάλυση της αποτελεσματικότητας των λαμβανόμενων μέτρων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και την αξιολόγηση του συνολικού αντίκτυπου της εσωτερικής αγοράς στις 

επιχειρήσεις και την οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς δεδομένων και της πρόσβασης των 

υπηρεσιών της Επιτροπής σε δράσεις που στοχεύουν σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων, προκειμένου να 

βελτιωθεί η κατανόηση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και να επιβραβευθεί η ενεργός 

συμμετοχή στην ενίσχυσή της, 

– απλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ και μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους 

συμμόρφωσης. Το συνολικό καθαρό κόστος για τις επιχειρήσεις θα πρέπει να περιοριστεί με μείωση 

του συνολικού ρυθμιστικού φόρτου. Επιβαρύνσεις που οφείλονται σε νέες νομοθετικές προτάσεις θα 

πρέπει να αντισταθμίζονται από μειώσεις παρόμοιου μεγέθους, έτσι ώστε το ετήσιο ισοζύγιο των 

συνολικών καθαρών δαπανών να είναι κοντά ή κάτω από το μηδέν, 

– βέλτιστες αξιολογήσεις αντικτύπου καθιστώντας την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου ανεξάρτητη από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η προσθήκη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στην επιτροπή αυτή θα 

αποτελέσει το πρώτο βήμα στη διεργασία αυτή, 

– μείωση του διοικητικού φόρτου, που δεν θα πρέπει να περιοριστεί στη νέα νομοθεσία αλλά θα πρέπει 

να αφορά και την επανεξέταση της υπάρχουσας νομοθεσίας της ΕΕ, 

– υιοθέτηση της αρχής των κοινών ημερομηνιών έναρξης της ισχύος, οπότε η νομοθεσία της Ένωσης 

θα καταστεί πιο εύχρηστη, επειδή θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός ημερομηνιών έναρξης της 

ισχύος κάθε χρόνο,  

– μεγαλύτερη τομεακή προσέγγιση στους τομείς της εφαρμογής των οδηγιών «νέας προσέγγισης», και 

ιδίως επέκταση της «νέας προσέγγισης» σε άλλους τομείς, 

– εφαρμογή του στρατηγικού προγράμματος για την εσωτερική αγορά και παρακολούθηση της αγοράς, 

και εκτελεστικά μέτρα για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, τόσο για τις υποδομές διαπίστευσης όσο 

και για την εποπτεία της αγοράς, και για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 764/2008, για τη θέσπιση 

διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που 

κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους, 

– τη συμβολή στην ανάπτυξη ενός ενοποιημένου χώρου για την ασφάλεια και την άμυνα, με εκτελεστικά 

μέτρα για την οδηγία 2009/43/ΕΚ για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές 

προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Ένωσης και για δράσεις που αποσκοπούν 

στο συντονισμό των διαδικασιών των δημόσιων αγορών για τα προϊόντα αυτά σε επίπεδο Ένωσης· οι 

πιστώσεις μπορούν να καλύψουν την εκπόνηση μελετών και τη λήψη μέτρων ευαισθητοποίησης σχετικά 

με την εφαρμογή της εκδοθείσας νομοθεσίας, 
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– συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης και, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 

συμφωνιών, παροχή υποστήριξης στις συνδεδεμένες χώρες για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο 

κεκτημένο της Ένωσης, 

– εκτελεστικά μέτρα για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ιδίως εκείνα που απορρέουν από την 

επανεξέταση του κανονισμού REACH [ανακοίνωση COM(2013) 49 final], 

– ενέργειες που συνδέονται με την εφαρμογή της οδηγίας 2014/60/ΕΕ σχετικά με την επιστροφή 

πολιτιστικών αγαθών, 

– την εφαρμογή και παρακολούθηση των διατάξεων που διέπουν τον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, 

προκειμένου να διασφαλισθεί ότι είναι πραγματικά ανοικτές, καθώς και η βέλτιστη λειτουργία τους, 

συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των διαφόρων παραγόντων σχετικά με 

τις εν λόγω συμβάσεις· την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών σε διάφορους τομείς των 

συμβάσεων αυτών· τη συνεχή προσαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στις εξελίξεις 

του τομέα των συμβάσεων αυτών που απορρέουν κυρίως από την παγκοσμιοποίηση των αγορών και των 

υφιστάμενων ή μελλοντικών διεθνών συμφωνιών, 

– την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας, με τη βοήθεια, μεταξύ άλλων, του συστήματος 

πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (Market Information System — IMI), την εμβάθυνση και την 

ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας περί εσωτερικής αγοράς από τα κράτη μέλη και την υποστήριξη της 

διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση της νομοθεσίας περί 

εσωτερικής αγοράς με απώτερο στόχο την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας όπως 

αυτοί έχουν καθορισθεί στην ετήσια στρατηγική πολιτικής, 

– μέτρα για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης και της διαχείρισης της εσωτερικής αγοράς, ιδιαίτερα στους 

τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων 

και της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας: εκπόνηση προτάσεων υπέρ της καθιέρωσης ενός 

ενωσιακού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, 

– ανάλυση των αποτελεσμάτων της άρσης των εμποδίων για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών και των 

εφαρμοζόμενων μέτρων στο πλαίσιο της παρακολούθησης της σταδιακής απελευθέρωσης των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών, συντονισμός των πολιτικών της Ένωσης για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες όσον 

αφορά τα διεθνή συστήματα και ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες της Παγκόσμιας 

Ταχυδρομικής Ένωσης (ΠΤΕ)· συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης· 

πρακτικές συνέπειες της εφαρμογής των διατάξεων της γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στον 

τομέα των υπηρεσιών (GATS) στον ταχυδρομικό τομέα και την επικάλυψη με τον κανονισμό ΠΤΕ, 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το διοικητικό κόστος και το κόστος συμμόρφωσης ως αποτέλεσμα της νομοθεσίας της ΕΕ πρέπει να 

μειωθεί ουσιαστικά Η Επιτροπή της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τις συστάσεις τις οποίες υπέβαλε η 

ομάδα υψηλού επιπέδου του Δρ. Stoiber και ανεξάρτητοι φορείς σε διάφορα κράτη μέλη με την ονομασία 

«RegWatchEurope». 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 443 
=== IMCO/6577 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 03 01 — Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 
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 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000 500 000 1 500 000 22 693 000 18 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000 500 000 1 500 000 22 693 000 18 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 97 
=== FEMM/6002 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 03 02 01 — Στήριξη σε δραστηριότητες τυποποίησης που διενεργούνται από τους CEN, Cenelec 

και ETSI 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 03 02 01 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000   17 970 000 16 300 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000   17 970 000 16 300 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Σύμφωνα με τον γενικότερο στόχο που είναι η υποστήριξη .......... ενδεδειγμένο, η πίστωση αυτή 

προορίζεται να καλύψει: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

– τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβάσεις που θα πρέπει να συναφθούν με 

τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των 

Τηλεπικοινωνιών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης και Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 

Τυποποίησης), 

– τις εργασίες επαλήθευσης και ελέγχου πιστότητας προς τα πρότυπα και τις δαπάνες των έργων 

επίδειξης, 

– τις δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις για την εκτέλεση του προγράμματος και των σχεδίων που 

αναφέρονται ανωτέρω. Πρόκειται κυρίως για συμβάσεις έρευνας, σύμπραξης, αξιολόγησης, τεχνικών 

εργασιών, συντονισμού, υποτροφιών, επιδοτήσεων, κατάρτισης και κινητικότητας των επιστημόνων, 

συμμετοχής σε διεθνείς συμφωνίες και συμμετοχής στις δαπάνες εξοπλισμού, 

– την ενίσχυση των επιδόσεων των οργανισμών τυποποίησης, 

– την προώθηση της ποιότητας στην τυποποίηση και τον έλεγχό της, 

– την υποστήριξη για τη μεταφορά των ευρωπαϊκών προτύπων σε εθνικά πρότυπα, κυρίως μέσω της 

μετάφρασής τους, 

– δράσεις πληροφόρησης, προώθησης και παρουσίασης της τυποποίησης, καθώς και την προώθηση των 

ευρωπαϊκών συμφερόντων στη διεθνή τυποποίηση, 

– τις γραμματείες των τεχνικών επιτροπών, 
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– τα τεχνικά σχέδια στον τομέα των δοκιμών συμμόρφωσης με τα πρότυπα, 

– εξέταση της συμμόρφωσης των σχεδίων προδιαγραφών με τις σχετικές εντολές, 

– τα προγράμματα συνεργασίας και υποστήριξης των τρίτων χωρών, 

– την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών με στόχο την εξασφάλιση της εναρμονισμένης εφαρμογής των 

διεθνών προτύπων στην Ένωση, 

– τον καθορισμό των μεθόδων πιστοποίησης και την επεξεργασία τεχνικών μεθόδων πιστοποίησης, 

– την προώθηση της εφαρμογής των προτύπων στις δημόσιες προμήθειες, 

– τον συντονισμό των διαφόρων ενεργειών που αποβλέπουν στην προπαρασκευή και την ενίσχυση της 

εφαρμογής των προτύπων (οδηγίες χρήσης, επίδειξη κ.λπ.). Κατά την προπαρασκευή των προτύπων, 

πρέπει να εξετάζονται τυχόν ιδιαιτερότητες λόγω φύλου. 

Η χρηματοδότηση της Ένωσης θα πρέπει να εξυπηρετήσει τον καθορισμό και τη θέση σε εφαρμογή ενός 

προγράμματος τυποποίησης σε συνεννόηση με τους κύριους συμμετέχοντες: τη βιομηχανία, τους 

αντιπροσώπους των εργαζομένων, τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των 

οργανώσεων γυναικών,, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,των καταναλωτών και των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων, τα εθνικά και ευρωπαϊκά ινστιτούτα τυποποίησης, τους οργανισμούς δημοσίων 

προμηθειών στα κράτη μέλη, όλους τους χρήστες καθώς και τους υπευθύνους της βιομηχανικής πολιτικής 

σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο της Ένωσης. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η προπαρασκευή των προτύπων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάλυση πιθανών διαφορών λόγω 

φύλου, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες διαφορετικών τμημάτων του πληθυσμού. Για τον 

σκοπό αυτό, θα πρέπει να πραγματοποιείται ενδεχομένως διαβούλευση με τις οργανώσεις των γυναικών, 

καθώς οι γυναίκες συνιστούν μερίδα των καταναλωτών με συγκεκριμένες ανάγκες. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 444 
=== IMCO/6578 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 03 02 01 — Στήριξη σε δραστηριότητες τυποποίησης που διενεργούνται από τους CEN, Cenelec 

και ETSI 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 03 02 01 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000  1 800 000 17 970 000 18 100 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000  1 800 000 17 970 000 18 100 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4139 
=== BUDG/4139 === 

Κατάθεση: Victor Negrescu, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 



 

 75 

Θέση 02 03 02 02 — Υποστήριξη σε οργανισμούς που εκπροσωπούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 

κοινωνικούς φορείς σε δραστηριότητες τυποποίησης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 500 000 500 000 4 343 000 2 800 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 500 000 500 000 4 343 000 2 800 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί η διαδικασία τυποποίησης των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ, με στόχο τη 

μείωση των αποβλήτων, βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της παραγωγικότητας. Η διάδοση των 

προτύπων αυτών μπορεί επίσης να αυξήσει την ωριμότητα των ΜΜΕ, που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε 

αύξηση της κερδοφορίας. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4397 
=== BUDG/4397 === 

Κατάθεση: João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 03 02 02 — Υποστήριξη σε οργανισμούς που εκπροσωπούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 

κοινωνικούς φορείς σε δραστηριότητες τυποποίησης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των δαπανών που συνεπάγονται η λειτουργία και οι 

δραστηριότητες ευρωπαϊκών μη κυβερνητικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 

συμφέροντα των ΜΜΕ και των καταναλωτών, καθώς και περιβαλλοντικά και κοινωνικά συμφέροντα, σε 

δραστηριότητες τυποποίησης. Το ζήτημα των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις αποτελεί σήμερα ζήτημα ζωής και θανάτου για τον τομέα αυτόν που είναι τόσο σημαντικός για 

τις οικονομίες των κρατών μελών. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε σημαντική τη δημιουργία και την ενίσχυση 

μηχανισμών στήριξης των ΜΜΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1041 
=== GUE//7266 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 03 02 02 — Υποστήριξη σε οργανισμούς που εκπροσωπούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 

κοινωνικούς φορείς σε δραστηριότητες τυποποίησης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των δαπανών που συνεπάγονται η λειτουργία και οι 

δραστηριότητες ευρωπαϊκών μη κυβερνητικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 

συμφέροντα των ΜΜΕ και των καταναλωτών, καθώς και περιβαλλοντικά και κοινωνικά συμφέροντα, σε 

δραστηριότητες τυποποίησης. Το ζήτημα των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις αποτελεί σήμερα ζήτημα ζωής και θανάτου για τον τομέα αυτόν που είναι τόσο σημαντικός για 

τις οικονομίες των κρατών μελών. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε σημαντική τη δημιουργία και την ενίσχυση 

μηχανισμών στήριξης των ΜΜΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 445 
=== IMCO/6579 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 03 02 02 — Υποστήριξη σε οργανισμούς που εκπροσωπούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 

κοινωνικούς φορείς σε δραστηριότητες τυποποίησης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000  1 400 000 3 843 000 3 700 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000  1 400 000 3 843 000 3 700 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4073 
=== BUDG/4073 === 

Κατάθεση: Jens Geier, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 03 03 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων — Νομοθεσία σχετικά με τα χημικά 

προϊόντα 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 
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 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αποθεματικό           

Σύνολο 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 630 
=== EFDD/7860 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 03 03 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων — Νομοθεσία σχετικά με τα χημικά 

προϊόντα 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 -18 904 700 -18 904 700 50 000 000 50 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 -18 904 700 -18 904 700 50 000 000 50 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεν είναι αποδεκτή αυτή η υπέρμετρη αύξηση σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 410 
=== ENVI/6113 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 03 03 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων — Νομοθεσία σχετικά με τα χημικά 

προϊόντα 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 446 
=== IMCO/6580 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Άρθρο 02 03 04 — Μέσα διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 03 04 4 000 000 3 394 146 3 650 000 3 500 000 3 650 000 3 250 000  250 000 3 650 000 3 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 4 000 000 3 394 146 3 650 000 3 500 000 3 650 000 3 250 000  250 000 3 650 000 3 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 98 
=== FEMM/6003 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Κεφάλαιο 02 04 — «Ορίζοντας 2020» — Έρευνα σχετικά με τις επιχειρήσεις 

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Οι παρούσες παρατηρήσεις ισχύουν για όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού του παρόντος κεφαλαίου. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Η πίστωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για το «Ορίζοντας 2020» — Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και 

την καινοτομία που καλύπτει την περίοδο 2014 έως 2020, καθώς και για την περάτωση των προηγούμενων 

προγραμμάτων έρευνας (ΠΠ 7 και προγενέστερα) και του προηγούμενου προγράμματος 

πλαισίουπρογράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP).  

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση της εμβληματικής 

πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων εμβληματικών 

πρωτοβουλιών, ιδίως των πρωτοβουλιών«Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», «Μια 

βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» και «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», 

καθώς και στην ανάπτυξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020» θα συμβάλεισυμβάλλει στην οικοδόμηση μιας οικονομίας βασισμένηςβασιζόμενης στη 

γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη χρηματοδότηση της 

έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί με σκοπό την επίτευξη των 

γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 179 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

έτσι ώστε να συμβάλεισυμβάλλει στη δημιουργία της κοινωνίας της γνώσης που θα βασίζεται στον 

ευρωπαϊκό χώρο έρευνας —δηλαδή στήριξη της διακρατικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα στο σύνολο 

της Ένωσης, ενίσχυση του δυναμισμού, της δημιουργικότητας και της αριστείας της ευρωπαϊκής έρευνας 

μέχρι τα όρια της γνώσης, ενδυνάμωση των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας 

στην Ευρώπη, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, καθώς και των ικανοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας στο σύνολο της Ευρώπης— και να εξασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση της. Θα δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στη συμμετοχή των γυναικών επιχειρηματιών και των ερευνητριών, έτσι ώστε να ενισχυθεί η 

συμμετοχή τους στην καινοτομία και τη βασιζόμενη στη γνώση οικονομία. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Σύμφωνα με τις στατιστικές το χαμηλότερο ποσοστό των ερευνητριών σημειώνεται στον τομέα των 

επιχειρήσεων, όπου το ποσοστό των γυναικών αντιστοιχεί σε μόλις 19%. Το ποσοστό των γυναικών 
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επιχειρηματιών είναι γενικά χαμηλό στους τομείς της τεχνολογίας και της μηχανικής. Συγχρόνως, το 

ποσοστό γυναικών επιχειρηματιών στους τομείς της τεχνολογίας και της μηχανικής είναι σημαντικά 

χαμηλότερο από εκείνο των αντρών. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 836 
=== ALDE/8032 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 02 01 — Υπεροχή στο διάστημα 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Αποθεματικό           

Σύνολο 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η τροπολογία έχει σκοπό να επαναφέρει πλήρως το αρχικό ετήσιο προφίλ της γραμμής αυτής του 

προϋπολογισμού όπως είχε προβλεφθεί πριν από 

την ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων 

του 

ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4154 
=== BUDG/4154 === 

Κατάθεση: Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 02 01 — Υπεροχή στο διάστημα 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 21 970 606  180 417 258 147 533 544 

Αποθεματικό           

Σύνολο 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 21 970 606  180 417 258 147 533 544 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Με την παρούσα δέσμη τροπολογιών προτείνεται όλες οι γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» να συνεισφέρουν ισόποσα, κατά ποσοστό 4,21%, στην ανακατανομή πόρων για την 

τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αντί να συνεισφέρουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό επιλεγμένες γραμμές προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος, όπως προτείνεται από 

την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4545 
=== BUDG/4545 === 
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Κατάθεση: Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 02 01 — Υπεροχή στο διάστημα 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Αποθεματικό           

Σύνολο 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η τροπολογία έχει σκοπό να επαναφέρει πλήρως το αρχικό ετήσιο προφίλ της γραμμής αυτής του 

προϋπολογισμού όπως είχε προβλεφθεί πριν από την ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεων 

υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 927 
=== EPP//7500 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 02 01 — Υπεροχή στο διάστημα 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Αποθεματικό           

Σύνολο 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Θα πρέπει να αποκατασταθεί το ετήσιο προφίλ για το 2016 όσον αφορά τις γραμμές προϋπολογισμού του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του 

ΕΤΣΕ. Οι παρούσες τροπολογίες αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του Κοινοβουλίου να ελαχιστοποιήσει όσο 

το δυνατόν περισσότερο τον αντίκτυπο που έχει η ανακατανομή πόρων προς το ΕΤΣΕ στα προγράμματα 

«Ορίζοντας 2020» και CEF, προκειμένου να μπορέσουν αυτά να επιτύχουν πλήρως τους στόχους τους και 

να αξιοποιήσουν τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά κονδύλια που συμφωνήθηκαν πριν από δύο έτη. Θα πρέπει 

να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο του κανονισμού ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένης της 

προσφυγής στο μέσο ευελιξίας. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 129 
=== ITRE/5200 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 02 01 — Υπεροχή στο διάστημα 
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Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Αποθεματικό           

Σύνολο 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η τροπολογία έχει σκοπό να επαναφέρει πλήρως το αρχικό ετήσιο προφίλ της γραμμής αυτής του 

προϋπολογισμού όπως είχε προβλεφθεί πριν από την ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεων 

υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1173 
=== S&D//7080 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 02 01 — Υπεροχή στο διάστημα 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Αποθεματικό           

Σύνολο 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η τροπολογία έχει σκοπό να επαναφέρει πλήρως το αρχικό ετήσιο προφίλ της γραμμής αυτής του 

προϋπολογισμού όπως είχε προβλεφθεί πριν από την ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεων 

υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων). Η χρηματοδότηση θα επιτευχθεί με τη χρήση όλων των χρηματοδοτικών μέσων που είναι 

διαθέσιμα στο πλαίσιο του κανονισμού αριθ. 1311/2013 για το ΠΔΠ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 99 
=== FEMM/6004 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 02 02 — Ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για 

επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 04 02 02 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Αποθεματικό           

Σύνολο p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 
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Παρατηρήσεις: 

Πριν από την παράγραφο: 

Κάθε επιστροφή από χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το .......... παράγραφος 3 στοιχείο θ) του 

δημοσιονομικού κανονισμού. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Σκοπός της πίστωσης αυτής είναι να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς όσον αφορά 

την πρόσβαση σε χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για την έρευνα και την καινοτομία. 

Συγκεκριμένα, η διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου θα στοχεύσει σε επενδύσεις σε κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου τα οποία πραγματοποιούν επενδύσεις σε ιδρυτικά κεφάλαια. Θα ενισχύσει τις 

επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου σε, μεταξύ άλλων, προλειτουργικά κεφάλαια, διασυνοριακά 

προλειτουργικά κεφάλαια, φορείς συνεπένδυσης, τους επονομαζόμενους «επιχειρηματικούς αγγέλους» και 

επιχειρηματικά κεφάλαια πρώιμου σταδίου. Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής, η οποία θα βασίζεται 

πρωτίστως στη ζήτηση, θα χρησιμοποιήσει μια προσέγγιση βάσει χαρτοφυλακίου, όπου τα επιχειρηματικά 

κεφάλαια κινδύνου και άλλοι ανάλογοι ενδιάμεσοι επιλέγουν τις επιχειρήσεις στις οποίες θα επενδύσουν. 

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενθάρρυνση της συμμετοχής γυναικών επιχειρηματιών στα 

συστήματα. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις γυναίκες επιχειρηματίες εξακολουθεί να είναι η πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση, ιδίως από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, δεδομένου ότι τα επιχειρηματικά 

κεφάλαια συνιστούν ανδροκρατούμενο κλάδο. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί και για 

τις γυναίκες η δυνατότητα πρόσβασης στη διαθέσιμη χρηματοδότηση, έτσι ώστε να προωθηθεί η γυναικεία 

επιχειρηματικότητα, δεδομένου ότι το ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών στην ΕΕ είναι ακόμη 

σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών, ιδίως στους τομείς της τεχνολογίας και της μηχανικής. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 837 
=== ALDE/8033 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 02 03 — Ενίσχυση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η τροπολογία έχει σκοπό να επαναφέρει πλήρως το αρχικό ετήσιο προφίλ της γραμμής αυτής του 

προϋπολογισμού όπως είχε προβλεφθεί πριν από 

την ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων 

του 

ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4155 
=== BUDG/4155 === 
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Κατάθεση: Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 02 03 — Ενίσχυση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 510 983  36 154 845 18 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 510 983  36 154 845 18 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Με την παρούσα δέσμη τροπολογιών προτείνεται όλες οι γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» να συνεισφέρουν ισόποσα, κατά ποσοστό 4,21%, στην ανακατανομή πόρων για την 

τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αντί να συνεισφέρουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό επιλεγμένες γραμμές προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος, όπως προτείνεται από 

την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4395 
=== BUDG/4395 === 

Κατάθεση: João Ferreira, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Matt 

Carthy, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 02 03 — Ενίσχυση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το ζήτημα των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί σήμερα ζήτημα 

ζωής και θανάτου για τον τομέα αυτόν που είναι τόσο σημαντικός για τις οικονομίες των κρατών μελών. Για 

τον λόγο αυτό θεωρούμε σημαντική τη δημιουργία και την ενίσχυση μηχανισμών στήριξης των ΜΜΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4543 
=== BUDG/4543 === 

Κατάθεση: Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 02 03 — Ενίσχυση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 
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Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η τροπολογία έχει σκοπό να επαναφέρει πλήρως το αρχικό ετήσιο προφίλ της γραμμής αυτής του 

προϋπολογισμού όπως είχε προβλεφθεί πριν από την ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεων 

υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 928 
=== EPP//7501 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 02 03 — Ενίσχυση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Θα πρέπει να αποκατασταθεί το ετήσιο προφίλ για το 2016 όσον αφορά τις γραμμές προϋπολογισμού του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του 

ΕΤΣΕ. Οι παρούσες τροπολογίες αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του Κοινοβουλίου να ελαχιστοποιήσει όσο 

το δυνατόν περισσότερο τον αντίκτυπο που έχει η ανακατανομή πόρων προς το ΕΤΣΕ στα προγράμματα 

«Ορίζοντας 2020» και CEF, προκειμένου να μπορέσουν αυτά να επιτύχουν πλήρως τους στόχους τους και 

να αξιοποιήσουν τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά κονδύλια που συμφωνήθηκαν πριν από δύο έτη. Θα πρέπει 

να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο του κανονισμού ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένης της 

προσφυγής στο μέσο ευελιξίας. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 100 
=== FEMM/6005 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 02 03 — Ενίσχυση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000   35 643 862 18 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000   35 643 862 18 500 000 

Παρατηρήσεις: 
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Μετά την παράγραφο: 

Στόχος της πίστωσης αυτής είναι: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

– να παρέχει χρηματοδότηση στο Enterprise Europe Network που θεσπίστηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος COSME για τις ενισχυμένες υπηρεσίες που συνδέονται με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 

2020». Η υποστήριξη μπορεί να κυμαίνεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πληροφοριών και παροχής 

συμβουλών μέσω δραστηριοτήτων εξεύρεσης εταίρων για ΜΜΕ που επιθυμούν να αναπτύξουν 

διασυνοριακά έργα καινοτομίας έως παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την καινοτομία, 

– υποστήριξη για την υλοποίηση και τη συμπλήρωση των ειδικών μέτρων για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020», ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των 

ΜΜΕ. Οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση, την ανταλλαγή και διάδοση 

πληροφοριών, δραστηριότητες κατάρτισης και κινητικότητας, δικτύωση και ανταλλαγή πληροφοριών 

και βέλτιστων πρακτικών, ανάπτυξη μηχανισμών υψηλής ποιότητας για την υποστήριξη της καινοτομίας 

και υπηρεσίες με ισχυρή προστιθέμενη αξία για την Ένωση για τις ΜΜΕ (δηλαδή διανοητική ιδιοκτησία 

και διαχείριση καινοτομίας, μετάδοση γνώσεων), καθώς και βοήθεια στις ΜΜΕ για να έρθουν σε επαφή 

με εταίρους στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ένωση, επιτρέποντάς τους να 

αξιοποιήσουν την τεχνολογία και να αναπτύξουν την ικανότητα καινοτομίας. Οι δραστηριότητες θα 

πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν ενημερωτικές εκστρατείες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των 

γυναικών επιχειρηματιών στα σχέδια. Ενδιάμεσοι οργανισμοί που εκπροσωπούν ομάδες καινοτόμων 

ΜΜΕ θα κληθούν να διεξαγάγουν διατομεακές και διαπεριφερειακές δραστηριότητες καινοτομίας με 

ΜΜΕ που διαθέτουν αλληλοενισχυόμενες ικανότητες ώστε να αναπτυχθούν νέες βιομηχανικές αξιακές 

αλυσίδες, 

– υποστήριξη για την καινοτομία που έχει γνώμονα την αγορά με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας 

καινοτομίας των εταιρειών βελτιώνοντας τις συνθήκες που θα αποτελέσουν πλαίσιο για την καινοτομία 

και αντιμετωπίζοντας τα συγκεκριμένα εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη των καινοτόμων 

εταιρειών, ιδίως των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους που έχουν δυνατότητα για γρήγορη 

ανάπτυξη. Ενδέχεται να υποστηριχθεί η εξειδικευμένη υποστήριξη για την καινοτομία (όσον αφορά π.χ. 

την εκμετάλλευση της διανοητικής ιδιοκτησίας, τα δίκτυα των παραγωγών, την υποστήριξη γραφείων 

μετάδοσης τεχνολογίας, τον στρατηγικό σχεδιασμό) και αναθεώρηση των δημόσιων πολιτικών που 

σχετίζονται με την καινοτομία. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών στον τομέα της τεχνολογίας και της μηχανικής είναι σημαντικά 

χαμηλότερο από εκείνο των αντρών ( π.χ. στον τομέα της πληροφορίας και της επικοινωνίας αντιστοιχεί στο 

20% του συνόλου των επιχειρηματιών), καθώς και γενικότερα στην οικονομία. Οι γυναίκες επιχειρηματίες 

θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στους βασιζόμενους στην καινοτομία και τη γνώση τομείς της 

οικονομίας.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1042 
=== GUE//7267 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 02 03 — Ενίσχυση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 
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 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το ζήτημα των ενισχύσεων προς τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί σήμερα ζήτημα 

ζωής και θανάτου για τον τομέα αυτόν που είναι τόσο σημαντικός για τις οικονομίες των κρατών μελών. Για 

τον λόγο αυτό θεωρούμε σημαντική τη δημιουργία και την ενίσχυση μηχανισμών στήριξης των ΜΜΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 130 
=== ITRE/5201 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 02 03 — Ενίσχυση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η τροπολογία έχει σκοπό να επαναφέρει πλήρως το αρχικό ετήσιο προφίλ της γραμμής αυτής του 

προϋπολογισμού όπως είχε προβλεφθεί πριν από την ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεων 

υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1186 
=== S&D//7093 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 02 03 — Ενίσχυση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η τροπολογία έχει σκοπό να επαναφέρει πλήρως το αρχικό ετήσιο προφίλ της γραμμής αυτής του 

προϋπολογισμού όπως είχε προβλεφθεί πριν από την ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεων 

υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
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Επενδύσεων). Η χρηματοδότηση θα επιτευχθεί με τη χρήση όλων των χρηματοδοτικών μέσων που είναι 

διαθέσιμα στο πλαίσιο του κανονισμού αριθ. 1311/2013 για το ΠΔΠ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 839 
=== ALDE/8035 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 03 01 — Επίτευξη μιας οικονομίας με αποδοτική χρήση των πόρων και ανθεκτική στην 

κλιματική αλλαγή και βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η τροπολογία έχει σκοπό να επαναφέρει πλήρως το αρχικό ετήσιο προφίλ της γραμμής αυτής του 

προϋπολογισμού όπως είχε προβλεφθεί πριν από 

την ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων 

του 

ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4147 
=== BUDG/4147 === 

Κατάθεση: Victor Negrescu, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 03 01 — Επίτευξη μιας οικονομίας με αποδοτική χρήση των πόρων και ανθεκτική στην 

κλιματική αλλαγή και βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 6 000 000 4 000 000 80 701 325 66 200 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 6 000 000 4 000 000 80 701 325 66 200 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Βοήθεια θα παρασχεθεί επίσης για την επίλυση των προβλημάτων .......... κατασκευή οικολογικών-

βιομηχανικών συγκροτημάτων. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Πρέπει να υποστηριχθεί η έρευνα για τεχνητά υλικά και θα πρέπει να προταθούν νομοθετικά μέτρα με 

σκοπό τον περιορισμό της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων μέχρι την εξάντλησή τους.  
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεδομένου ότι η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί στη χρήση περισσότερων πόρων, οι φυσικοί πόροι έχουν 

μειωθεί, με αποτέλεσμα να χρειάζεται έρευνα προκειμένου να ανακαλυφθούν παρόμοια υλικά για τη 

διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης. Η χρήση τεχνητών υλικών είναι αναγκαία για την προστασία του 

περιβάλλοντος, αλλά και για την εξασφάλιση των καταναλωτικών αναγκών της ΕΕ. Με την πάροδο του 

χρόνου, η οικονομία θα πρέπει να βασίζεται λιγότερο στους φυσικούς πόρους ή στην ανανέωσή τους, όπου 

αυτό είναι δυνατόν. Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αυξηθεί, με σαφή στόχευση των ποσών 

αυτών στον τομέα της έρευνας. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4156 
=== BUDG/4156 === 

Κατάθεση: Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 03 01 — Επίτευξη μιας οικονομίας με αποδοτική χρήση των πόρων και ανθεκτική στην 

κλιματική αλλαγή και βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 3 560 374  78 261 699 62 200 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 3 560 374  78 261 699 62 200 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Με την παρούσα δέσμη τροπολογιών προτείνεται όλες οι γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» να συνεισφέρουν ισόποσα, κατά ποσοστό 4,21%, στην ανακατανομή πόρων για την 

τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αντί να συνεισφέρουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό επιλεγμένες γραμμές προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος, όπως προτείνεται από 

την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4537 
=== BUDG/4537 === 

Κατάθεση: Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 03 01 — Επίτευξη μιας οικονομίας με αποδοτική χρήση των πόρων και ανθεκτική στην 

κλιματική αλλαγή και βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η τροπολογία έχει σκοπό να επαναφέρει πλήρως το αρχικό ετήσιο προφίλ της γραμμής αυτής του 

προϋπολογισμού όπως είχε προβλεφθεί πριν από την ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεων 
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υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 929 
=== EPP//7502 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 03 01 — Επίτευξη μιας οικονομίας με αποδοτική χρήση των πόρων και ανθεκτική στην 

κλιματική αλλαγή και βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Θα πρέπει να αποκατασταθεί το ετήσιο προφίλ για το 2016 όσον αφορά τις γραμμές προϋπολογισμού του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του 

ΕΤΣΕ. Οι παρούσες τροπολογίες αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του Κοινοβουλίου να ελαχιστοποιήσει όσο 

το δυνατόν περισσότερο τον αντίκτυπο που έχει η ανακατανομή πόρων προς το ΕΤΣΕ στα προγράμματα 

«Ορίζοντας 2020» και CEF, προκειμένου να μπορέσουν αυτά να επιτύχουν πλήρως τους στόχους τους και 

να αξιοποιήσουν τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά κονδύλια που συμφωνήθηκαν πριν από δύο έτη. Θα πρέπει 

να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο του κανονισμού ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένης της 

προσφυγής στο μέσο ευελιξίας. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 131 
=== ITRE/5202 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 03 01 — Επίτευξη μιας οικονομίας με αποδοτική χρήση των πόρων και ανθεκτική στην 

κλιματική αλλαγή και βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η τροπολογία έχει σκοπό να επαναφέρει πλήρως το αρχικό ετήσιο προφίλ της γραμμής αυτής του 

προϋπολογισμού όπως είχε προβλεφθεί πριν από την ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεων 

υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Σχέδιο τροπολογίας 1196 
=== S&D//7103 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 03 01 — Επίτευξη μιας οικονομίας με αποδοτική χρήση των πόρων και ανθεκτική στην 

κλιματική αλλαγή και βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η τροπολογία έχει σκοπό να επαναφέρει πλήρως το αρχικό ετήσιο προφίλ της γραμμής αυτής του 

προϋπολογισμού όπως είχε προβλεφθεί πριν από την ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεων 

υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων). Η χρηματοδότηση θα επιτευχθεί με τη χρήση όλων των χρηματοδοτικών μέσων που είναι 

διαθέσιμα στο πλαίσιο του κανονισμού αριθ. 1311/2013 για το ΠΔΠ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 3030 
=== BUDG/3030 === 

Κατάθεση: José Manuel Fernandes, εισηγητής 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 04 51 — Περάτωση προηγούμενου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα — Έβδομο 

πρόγραμμα-πλαίσιο (2007-2013) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 51 p.m. 97 930 358 p.m. 85 800 000 p.m. 85 300 000  500 000 p.m. 85 800 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο p.m. 97 930 358 p.m. 85 800 000 p.m. 85 300 000  500 000 p.m. 85 800 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 39 
=== AFET/5049 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 77 02 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Έρευνα ΚΠΑΑ 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 
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Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Παρατηρήσεις: 

Πριν από την παράγραφο: 

Στόχος του έργου είναι: 

Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών που απομένουν 

προς εκκαθάριση στο πλαίσιο του δοκιμαστικού σχεδίου. 

Μετά την παράγραφο: 

Στόχος του έργου είναι: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

– να συνεχιστεί η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας, δεδομένου ότι ο Οργανισμός υλοποιεί στόχους της Ένωσης και διαχειρίζεται 

δημοσιονομικούς πόρους της Ένωσης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η απόφαση 2011/411/ΚΕΠΠΑ 

του Συμβουλίου, 

– να συνεχιστεί το δοκιμαστικό σχέδιο προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, ή να συγχρηματοδοτηθούν,η 

χρηματοδότηση δύο ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες στο πεδίο της άμυνας, όπως 

ορίζεται στα άρθρα 42 παράγραφος 1 και 42 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ:δραστηριοτήτων έρευνας και 

ανάπτυξης: 

– Η πρώτη δραστηριότητα έρευνας είναι υψηλού κινδύνου και υψηλών αποδόσεων και τα 

αποτελέσματά της θα αλλάξουν ενδεχομένως ριζικά την μορφή των επιχειρήσεων του μέλλοντος. Οι 

δικαιούχοι πρέπει να επιλέγονται κατόπιν διαγωνισμού ιδεών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας 

θα υλοποιήσει τη δραστηριότητα εξ ονόματος της Ένωσης. Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ 

θα παρακολουθούν την υλοποίηση της δραστηριότητας και θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Τρίτες 

χώρες και οργανώσεις που έχουν προβεί σε διοικητικές ρυθμίσεις με τον ΕΟΑ θα μπορούν επίσης να 

κληθούν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα. 

– Η δεύτερη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης έχει στόχο την πιστοποίηση έναντι στρατιωτικών 

και μη απαιτήσεων. Τα κράτη μέλη και εκείνες οι τρίτες χώρες και οργανώσεις που έχουν προβεί σε 

διοικητικές ρυθμίσεις με τον ΕΟΑ θα προσκληθούν να συνεισφέρουν στην δραστηριότητα. Ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα διαχειρίζεται τη δραστηριότητα εξ ονόματος της Ένωσης και 

των λοιπών συμμετεχόντων, 

– παρακολούθηση αμφοτέρων των διαδικασιών προκειμένου να αντληθούν διδάγματα για μελλοντικές 

δράσεις της Ένωσης με σκοπό την οικοδόμηση αμυντικών ικανοτήτων με ενδιαφέρον για την ΚΠΑΑ 

και τα κράτη μέλη. Το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχει στην ομάδα 

παρακολούθησης. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Στόχος του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου είναι να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα μπορούσε να στηρίξει τη δημιουργία αμυντικών ικανοτήτων για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας 

και Άμυνας και για τα κράτη μέλη. Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο θα οδηγήσει σε προπαρασκευαστική 

δράση για την έρευνα στον τομέα της ΚΠΑΑ, «ανοίγοντας το δρόμο για ένα πιθανό μελλοντικό πρόγραμμα 

έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας», όπως συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 

25/26 Ιουνίου. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Σχέδιο τροπολογίας 4404 
=== BUDG/4404 === 

Κατάθεση: João Ferreira, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 77 02 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Έρευνα ΚΠΑΑ 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Παρατηρήσεις: 

Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών που απομένουν 

προς εκκαθάριση στο πλαίσιο του δοκιμαστικού σχεδίου. 

Στόχος του έργου είναι: 

– η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, 

δεδομένου ότι ο Οργανισμός υλοποιεί στόχους της Ένωσης και διαχειρίζεται δημοσιονομικούς πόρους 

της Ένωσης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η απόφαση 2011/411/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

– η χρηματοδότηση δύο δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης: 

– Η πρώτη δραστηριότητα έρευνας είναι υψηλού κινδύνου και υψηλών αποδόσεων και τα 

αποτελέσματά της θα αλλάξουν ενδεχομένως ριζικά την μορφή των επιχειρήσεων του μέλλοντος. Οι 

δικαιούχοι πρέπει να επιλέγονται κατόπιν διαγωνισμού ιδεών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας 

θα υλοποιήσει τη δραστηριότητα εξ ονόματος της Ένωσης. Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ 

θα παρακολουθούν την υλοποίηση της δραστηριότητας και θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Τρίτες 

χώρες και οργανώσεις που έχουν προβεί σε διοικητικές ρυθμίσεις με τον ΕΟΑ θα μπορούν επίσης να 

κληθούν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα. 

– Η δεύτερη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης έχει στόχο την πιστοποίηση έναντι στρατιωτικών 

και μη απαιτήσεων. Τα κράτη μέλη και εκείνες οι τρίτες χώρες και οργανώσεις που έχουν προβεί σε 

διοικητικές ρυθμίσεις με τον ΕΟΑ θα προσκληθούν να συνεισφέρουν στην δραστηριότητα. Ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα διαχειρίζεται τη δραστηριότητα εξ ονόματος της Ένωσης και 

των λοιπών συμμετεχόντων, 

– παρακολούθηση αμφοτέρων των διαδικασιών προκειμένου να αντληθούν διδάγματα για μελλοντικές 

δράσεις της Ένωσης με σκοπό την οικοδόμηση αμυντικών ικανοτήτων με ενδιαφέρον για την ΚΠΑΑ 

και τα κράτη μέλη. Το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχει στην ομάδα 

παρακολούθησης. 

Όπου κρίνεται σκόπιμο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα πρέπει να προσκληθεί να αποστείλει 

παρατηρητή στις συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του δοκιμαστικού σχεδίου. 

Στο πλαίσιο αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου δεν θα χρηματοδοτηθεί κανενός είδους εργασία σχετικά με 

οπλισμό ο οποίος, λόγω του ειδικού του χαρακτήρα, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου. Σε αυτόν περιλαμβάνονται όπλα με εξόχως φονικά ή καταστρεπτικά αποτελέσματα 

και οι σχετικές με τις πυρηνικές κεφαλές τους τεχνολογίες, καθώς και οι μηχανισμοί αυτόνομου εντοπισμού 

στόχων και εμπλοκής χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. 



 

 93 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 ΣΕΕ, οποιεσδήποτε δαπάνες άπτονται ενεργειών που έχουν 

στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα δεν μπορούν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης. 

Συνεπώς, το δοκιμαστικό σχέδιο σχετικά με την έρευνα ΚΠΑΑ, το οποίο ανέλαβαν από κοινού η Επιτροπή 

και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, πρέπει να τερματιστεί. Απορρίπτει σθεναρά οιαδήποτε συμμετοχή ή 

χρηματοδότηση στρατιωτικής, στρατιωτικοπολιτικής έρευνας ή έρευνας στον τομέα της ασφάλειας από το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», γενικά, και την ανάπτυξη συστημάτων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών 

(RPAS), ειδικότερα. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1015 
=== EPP//7606 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 77 02 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Έρευνα ΚΠΑΑ 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Παρατηρήσεις: 

Πριν από την παράγραφο: 

Στόχος του έργου είναι: 

Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών που απομένουν 

προς εκκαθάριση στο πλαίσιο του δοκιμαστικού σχεδίου. 

Μετά την παράγραφο: 

Στόχος του έργου είναι: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

– να συνεχιστεί η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας, δεδομένου ότι ο Οργανισμός υλοποιεί στόχους της Ένωσης και διαχειρίζεται 

δημοσιονομικούς πόρους της Ένωσης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η απόφαση 2011/411/ΚΕΠΠΑ 

του Συμβουλίου, 

– να συνεχιστεί το δοκιμαστικό σχέδιο προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, ή να συγχρηματοδοτηθούν,η 

χρηματοδότηση δύο δραστηριότητεςδραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στο πεδίο της άμυνας, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 42 παράγραφοι 1 και 2 ΣΛΕΕ:ανάπτυξης: 

– Η πρώτη δραστηριότητα έρευνας είναι υψηλού κινδύνου και υψηλών αποδόσεων και τα 

αποτελέσματά της θα αλλάξουν ενδεχομένως ριζικά την μορφή των επιχειρήσεων του μέλλοντος. Οι 

δικαιούχοι πρέπει να επιλέγονται κατόπιν διαγωνισμού ιδεών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας 

θα υλοποιήσει τη δραστηριότητα εξ ονόματος της Ένωσης. Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ 

θα παρακολουθούν την υλοποίηση της δραστηριότητας και θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Τρίτες 

χώρες και οργανώσεις που έχουν προβεί σε διοικητικές ρυθμίσεις με τον ΕΟΑ θα μπορούν επίσης να 

κληθούν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα. 
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– Η δεύτερη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης έχει στόχο την πιστοποίηση έναντι στρατιωτικών 

και μη απαιτήσεων. Τα κράτη μέλη και εκείνες οι τρίτες χώρες και οργανώσεις που έχουν προβεί σε 

διοικητικές ρυθμίσεις με τον ΕΟΑ θα προσκληθούν να συνεισφέρουν στην δραστηριότητα. Ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα διαχειρίζεται τη δραστηριότητα εξ ονόματος της Ένωσης και 

των λοιπών συμμετεχόντων, 

– παρακολούθηση αμφοτέρων των διαδικασιών προκειμένου να αντληθούν διδάγματα για μελλοντικές 

δράσεις της Ένωσης με σκοπό την οικοδόμηση αμυντικών ικανοτήτων με ενδιαφέρον για την ΚΠΑΑ 

και τα κράτη μέλη. Το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχει στην ομάδα 

παρακολούθησης. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Στόχος του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα μπορούσε να στηρίξει τη δημιουργία αμυντικών ικανοτήτων για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας 

και Άμυνας και για τα κράτη μέλη. Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο θα οδηγήσει σε προπαρασκευαστική 

ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της ΚΠΑΑ, «ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιθανό μελλοντικό 

πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας», όπως συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο στις 25/26 Ιουνίου. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1043 
=== GUE//7268 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 04 77 02 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Έρευνα ΚΠΑΑ 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 ΣΕΕ, οποιεσδήποτε δαπάνες άπτονται ενεργειών που έχουν 

στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα δεν μπορούν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης. 

Συνεπώς, το δοκιμαστικό σχέδιο σχετικά με την έρευνα ΚΠΑΑ, το οποίο ανέλαβαν από κοινού η Επιτροπή 

και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας πρέπει να τερματιστεί. Απορρίπτει σθεναρά οιαδήποτε συμμετοχή ή 

χρηματοδότηση στρατιωτικής, στρατιωτικοπολιτικής έρευνας ή έρευνας στον τομέα της ασφάλειας από το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», γενικά, και την ανάπτυξη και εισαγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ειδικότερα. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 161 
=== ITRE/5232 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 05 01 — Ανάπτυξη και παροχή υποδομών και παγκόσμιων υπηρεσιών δορυφορικής 

ραδιοπλοήγησης (Galileo) έως το 2020 
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Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 05 01 817 199 000 580 847 661 588 169 000 308 000 000 586 569 000 293 520 000 1 600 000 14 480 000 588 169 000 308 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 817 199 000 580 847 661 588 169 000 308 000 000 586 569 000 293 520 000 1 600 000 14 480 000 588 169 000 308 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 162 
=== ITRE/5233 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 05 02 — Παροχή δορυφορικών υπηρεσιών που επιτρέπουν τη βελτίωση των επιδόσεων του GPS 

και οι οποίες καλύπτουν σταδιακά το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολιτικής 

Αεροπορίας (CEAC) έως το 2020 (EGNOS) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 05 02 240 000 000 200 824 669 260 000 000 215 000 000 246 667 000 202 825 000 13 333 000 12 175 000 260 000 000 215 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 240 000 000 200 824 669 260 000 000 215 000 000 246 667 000 202 825 000 13 333 000 12 175 000 260 000 000 215 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 164 
=== ITRE/5235 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 05 51 — Περάτωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και 

Galileo) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 05 51 p.m. 77 585 659 p.m. 17 000 000 p.m. 15 000 000  2 000 000 p.m. 17 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο p.m. 77 585 659 p.m. 17 000 000 p.m. 15 000 000  2 000 000 p.m. 17 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4402 
=== BUDG/4402 === 

Κατάθεση: Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 06 01 — Εκτέλεση επιχειρησιακών υπηρεσιών με βάση διαστημικές παρατηρήσεις και επιτόπια 

στοιχεία (Copernicus) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το πρόγραμμα Copernicus προσφέρει έναν κόσμο γνώσεων για τον πλανήτη μας στη διάθεση των πολιτών, 

των δημόσιων αρχών και των φορέων χάραξης πολιτικής, των επιστημόνων, των επιχειρηματιών και των 

επιχειρήσεων σε πλήρη, ελεύθερη και ανοικτή βάση. Ζητούμε την επαναφορά των ποσών που πρότεινε η 

Επιτροπή. 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1044 
=== GUE//7269 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 06 01 — Εκτέλεση επιχειρησιακών υπηρεσιών με βάση διαστημικές παρατηρήσεις και επιτόπια 

στοιχεία (Copernicus) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το πρόγραμμα Copernicus προσφέρει έναν κόσμο γνώσεων για τον πλανήτη μας στη διάθεση των πολιτών, 

των δημόσιων αρχών και των φορέων χάραξης πολιτικής, των επιστημόνων, των επιχειρηματιών και των 

επιχειρήσεων σε πλήρη, ελεύθερη και ανοικτή βάση. Ζητείται η επαναφορά των ποσών που πρότεινε η 

Επιτροπή. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 165 
=== ITRE/5236 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 06 01 — Εκτέλεση επιχειρησιακών υπηρεσιών με βάση διαστημικές παρατηρήσεις και επιτόπια 

στοιχεία (Copernicus) 
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Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4403 
=== BUDG/4403 === 

Κατάθεση: Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 06 02 — Δημιουργία αυτόνομης ικανότητας γεωσκόπησης της Ένωσης (Copernicus) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

02 06 02 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το πρόγραμμα Copernicus αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

παρακολούθηση της Γης και των πολλών οικοσυστημάτων της, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πολίτες 

είναι προετοιμασμένοι και προστατευμένοι από κρίσεις και φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. 

Βασιζόμενο σε εδραιωμένες επιστημονικές γνώσεις και σε επενδύσεις δεκαετιών εκ μέρους της ΕΕ στην 

έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, το πρόγραμμα είναι υποδειγματικό όσον αφορά τη Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική Συνεργασία στον τομέα της διαστημικής έρευνας και της βιομηχανικής ανάπτυξης.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 166 
=== ITRE/5237 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 06 02 — Δημιουργία αυτόνομης ικανότητας γεωσκόπησης της Ένωσης (Copernicus) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

02 06 02 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Σχέδιο τροπολογίας 389 
=== ECON/6302 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 03 01 01 — Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής 

«Ανταγωνισμός» 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

03 01 01 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 465 339 465 339 83 068 696 83 068 696 

Αποθεματικό           

Σύνολο 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 465 339 465 339 83 068 696 83 068 696 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

Προκειμένου να ενταθεί η προσπάθεια καταπολέμησης του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού των 

πολυεθνικών εταιρειών μέσω μιας καλύτερης αξιοποίησης της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για τις 

φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax rulings» μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών, πρέπει η 

μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τις κρατικές ενισχύσεις να έχει στη διάθεσή της τους 

αναγκαίους πόρους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόταση για τον προϋπολογισμό. Οι έρευνες επί 

των κρατικών ενισχύσεων απεδείχθησαν πανίσχυρο όπλο ενάντια στον αθέμιτο ανταγωνισμό σε θέματα 

φορολογίας. Η Επιτροπή έχει παραδεχθεί ότι στο παρελθόν δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσουν έρευνες λόγω 

ανεπαρκούς επάνδρωσης. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 683 
=== EFDD/7919 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 03 01 01 — Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής 

«Ανταγωνισμός» 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

03 01 01 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 -3 611 282 -3 611 282 78 992 075 78 992 075 

Αποθεματικό           

Σύνολο 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 -3 611 282 -3 611 282 78 992 075 78 992 075 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Μπορεί να αποφευχθεί η αύξηση του επιπέδου πιστώσεων για το παρόν κονδύλι σε σύγκριση με το επίπεδο 

του 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 554 
=== EMPL/6232 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 01 01 — Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής 

«Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 01 01 66 755 356 66 755 356 66 625 792 66 625 792 66 252 563 66 252 563 373 229 373 229 66 625 792 66 625 792 

Αποθεματικό           

Σύνολο 66 755 356 66 755 356 66 625 792 66 625 792 66 252 563 66 252 563 373 229 373 229 66 625 792 66 625 792 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Στόχος της τροπολογίας είναι η επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού.  

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 684 
=== EFDD/7920 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 01 02 01 — Εξωτερικό προσωπικό 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 01 02 01 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 -1 755 646 -1 755 646 3 000 000 3 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 -1 755 646 -1 755 646 3 000 000 3 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Μπορούν να πραγματοποιηθούν ορισμένες μειώσεις όσον αφορά το παρόν κονδύλι. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 560 
=== EMPL/6245 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 01 02 01 — Εξωτερικό προσωπικό 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 01 02 01 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 24 666 24 666 4 780 312 4 780 312 

Αποθεματικό           

Σύνολο 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 24 666 24 666 4 780 312 4 780 312 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016.  

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 544 
=== EMPL/6200 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 01 02 11 — Άλλες δαπάνες διαχείρισης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 01 02 11 4 520 635 4 520 635 5 218 111 5 218 111 5 218 111 5 218 111 -697 476 -697 476 4 520 635 4 520 635 

Αποθεματικό           

Σύνολο 4 520 635 4 520 635 5 218 111 5 218 111 5 218 111 5 218 111 -697 476 -697 476 4 520 635 4 520 635 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεδομένου ότι το δημοσιονομικό περιθώριο είναι μικρό, δεν είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι πιστώσεις 

αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών περισσότερο από τα επίπεδα του 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4405 
=== BUDG/4405 === 

Κατάθεση: Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 01 04 01 — Δαπάνες στήριξης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και μη επιχειρησιακή τεχνική 

βοήθεια 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 3 800 000 3 800 000 17 400 000 17 400 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 3 800 000 3 800 000 17 400 000 17 400 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και της εφαρμογής των πολιτικών 

λιτότητας που απορρέουν από την πίεση που ασκεί η υπογραφή των μνημονίων συμφωνίας και των 

προγραμμάτων προσαρμογής αντανακλούν την ανάγκη να αυξηθούν τα ποσά στο ταμείο αυτό, τόσο στο 

τεχνικό όσο και στο επιχειρησιακό σκέλος. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 657 
=== EFDD/7892 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 01 04 01 — Δαπάνες στήριξης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και μη επιχειρησιακή τεχνική 

βοήθεια 
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Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 -3 600 000 -3 600 000 10 000 000 10 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 -3 600 000 -3 600 000 10 000 000 10 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεν θεωρούμε ότι το κονδύλι αυτό αποτελεί προτεραιότητα που πρέπει να στηριχθεί. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 558 
=== EMPL/6240 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 01 04 01 — Δαπάνες στήριξης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και μη επιχειρησιακή τεχνική 

βοήθεια 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 1 800 000 1 800 000 15 400 000 15 400 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 1 800 000 1 800 000 15 400 000 15 400 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016.  

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4086 
=== BUDG/4086 === 

Κατάθεση: Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 01 04 02 — Δαπάνες στήριξης για το πρόγραμμα «Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία» 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 01 04 02 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 000 000 1 000 000 4 728 000 4 728 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 000 000 1 000 000 4 728 000 4 728 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 545 
=== EMPL/6201 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 01 04 02 — Δαπάνες στήριξης για το πρόγραμμα «Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία» 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 01 04 02 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 200 000 1 200 000 4 928 000 4 928 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 200 000 1 200 000 4 928 000 4 928 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων για την απασχόληση και την 

κοινωνική καινοτομία, οι πιστώσεις στη θέση αυτή του προϋπολογισμού αυξάνονται κατά 200 000 ευρώ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 546 
=== EMPL/6202 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 01 04 05 — Δαπάνες στήριξης για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 01 04 05 425 000 425 000 430 000 430 000 430 000 430 000 20 000 20 000 450 000 450 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 425 000 425 000 430 000 430 000 430 000 430 000 20 000 20 000 450 000 450 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η γραμμή του προϋπολογισμού για τη στήριξη του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους θα 

πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να αποφευχθούν οι εναρκτήριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 

νεοδρομολογηθέντα προγράμματα. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 797 
=== VERT/7726 === 

Κατάθεση: Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 02 77 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 77       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Προς χώρους εργασίας χωρίς αμίαντο στην ΕΕ 
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Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Στόχος 

Ο αμίαντος είναι μία από τις πιο σημαντικές καρκινογόνες ουσίες που προέρχονται από το περιβάλλον της εργασίας, και προκαλεί σχεδόν το 50% των θανάτων από 

επαγγελματικό καρκίνο.
1
 

Σχεδόν 125 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εκτίθενται στον αμίαντο στον χώρο εργασίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΠΟΥ, περισσότεροι από 107.000 θάνατοι κάθε 

χρόνο οφείλονται στην επαγγελματική έκθεση στον αμίαντο. 
2
 

Έχουν καταγραφεί περίπου 3000 χρήσεις αμιάντου, στις οποίες περιλαμβάνονται τα «άφλεκτα» υφάσματα, η εσωτερική επένδυση συμπλέκτη και φρένου, οι πλάκες και οι 

σωλήνες αμιαντοτσιμέντου, τα προϊόντα επένδυσης για δάπεδα και οροφές, υλικά ηλεκτρικής και θερμικής μόνωσης, υλικά επικάλυψης και θερμικοί θώρακες. Οι ίνες 

αμιάντου μπορεί να νηματοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή υφασμάτων. 

Συχνά ο αμίαντος αποτελούσε συστατικό στοιχείο των κεραμιδιών οροφής και χρησιμοποιείτο επίσης στα αυτοκίνητα, στα φρένα ή ως μονωτική ίνα. Ο αμίαντος είναι ένα 

υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως για τη διήθηση κάθε τύπου υγρών - από την μπύρα μέχρι τις χημικές ουσίες. Χρησιμοποιείτο επίσης στον εξοπλισμό προστασίας. Η τεχνική 

πυροπροστασία πραγματοποιείτο συχνά με αμίαντο. 

Στην Ευρώπη, η χρήση αμιάντου απαγορεύεται, ωστόσο, οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν στον αμίαντο κατά την αφαίρεση του αμιάντου ή και τυχαία κατά τη διάρκεια 

δραστηριοτήτων συντήρησης και κατεδάφισης. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες που αφορούν τα προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του αμιάντου και, συνεπώς, 

η τυχαία έκθεση μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο επικίνδυνη, δεδομένου ότι πρόκειται για κίνδυνο που δεν έχει συνειδητοποιηθεί. 

Ο αμίαντος εξακολουθεί να υπάρχει σε: 

– Βιομηχανικά κτίρια 

– Κατοικίες 

– Πλοία 

– Συστήματα θέρμανσης ή ψύξης 

– Εξοπλισμό και εγκαταστάσεις εργασίας 
3
 

Αυτή η προπαρασκευαστική ενέργεια προορίζεται να προωθήσει την εφαρμογή της οδηγίας 2009/148/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας και να δώσει συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14 Μαρτίου 2013 σχετικά 

με τις απειλές κατά της υγείας στον χώρο εργασίας λόγω αμίαντου.  

 

Σύνδεση με προτεραιότητες της επιτροπής EMPL και με πολιτικές ή νομοθετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ 

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

Η προπαρασκευαστική ενέργεια θα προβλέψει την ταχεία εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης της EMPL σχετικά με τις απειλές κατά της υγείας στον χώρο εργασίας λόγω 

αμιάντου και τις προοπτικές πλήρους εξάλειψης του υπάρχοντος αμίαντου (2012/2065(INI)) που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια στις 14 Μαρτίου 2013.  

Θα συμβάλει στην ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την προστασία των 

εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας.  

Η προπαρασκευαστική ενέργεια θα τροφοδοτήσει επίσης τη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (2014-2020), η οποία επιβεβαιώνει ότι οι 

ασθένειες που οφείλονται στον αμίαντο απαιτούν διαρκή ειδική προσοχή. 

 

Δράσεις/Μέτρα που θα χρηματοδοτηθούν 

Στα μέτρα θα περιλαμβάνονται:  

– έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/148/ΕΚ στα κράτη μέλη, στην οποία θα υπογραμμίζονται οι βέλτιστες πρακτικές κρατών μελών που εφαρμόζουν ήδη 

τέτοια υποχρεωτικά συστήματα ελέγχου και η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων αυτών·  

– με βάση την έκθεση, ο σχεδιασμός μιας μεθόδου για τον έλεγχο και την καταγραφή του αμιάντου στους χώρους εργασίας ενόψει ενός μεταγενέστερου ελέγχου αυτών των 

κτιρίων·  

– αξιολόγηση του αντικτύπου και ανάλυση κόστους/οφέλους σχετικά με τη δυνατότητα θέσπισης σχεδίων δράσης για την ασφαλή απομάκρυνση του αμιάντου από τους 

χώρους εργασίας, με ιδιαίτερη προσοχή σε κτίρια που παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες απαιτούν τακτική πρόσβαση του κοινού· 

Η προπαρασκευαστική αυτή ενέργεια θα μπορούσε επίσης να καλύπτει:  

– τον σχεδιασμό προτύπων της ΕΕ για δημόσια μητρώα αμιάντου, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους που 

ενέχει ο αμίαντος στους εργαζόμενους και τους εργοδότες πριν από τη διενέργεια εργασιών ανακαίνισης·  

– μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης με στόχο να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες ώστε να προβαίνουν σε αποτελεσματικούς ελέγχους και σε αξιολόγηση των κινδύνων από 

αμιαντούχα υλικά στις εγκαταστάσεις τους·  

– μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τον αμίαντο και διεξοδικές πληροφορίες σχετικά με την παρουσία αμιάντου·  

– την ανάπτυξη κατάλληλης κατάρτισης και διαδικασιών ασφαλούς εργασίας για τους εργαζόμενους που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί σε αμιαντούχα υλικά (εργάτες στον 

τομέα των κατασκευών, ανθρακωρύχους, μηχανικούς αυτοκινήτων, εργαζόμενους στον ναυτιλιακό τομέα κ.λπ.). 

– τη δημιουργία ενός δικτύου της ΕΕ για τα θύματα της επαγγελματικής έκθεσης στον αμίαντο, παρέχοντάς τους επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την παροχή 

ιατρικής φροντίδας και στήριξης, και νομικής συνδρομής σε περίπτωση άσκησης προσφυγής. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

                                                 

1
 Χρυσοτιλικός αμίαντος, ΠΟΥ, 2014, σελ. 2. 
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δοκιμαστικό σχέδιο, βλέπε παρατηρήσεις 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 970 
=== EPP//7546 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 17 — Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου — Σύγκλιση (2007 έως 2013) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 17 p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Παρότι το Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για εμπροσθοβαρή καταβολή των 

πιστώσεων πληρωμών για την Ελλάδα το 2015 και το 2016, θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί σαφής λύση για τη 

χρηματοδότηση του κονδυλίου ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2016. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν 

προτείνει διορθωτική επιστολή στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016, προκειμένου να καλυφθούν οι 

πρόσθετες ανάγκες πληρωμών και να μην τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων ή η 

εκτέλεση του σχεδίου πληρωμών 2015-2016, θα πρέπει εν προκειμένω να χρησιμοποιηθεί το διαθέσιμο 

περιθώριο πληρωμών για το 2016. Προτείνεται η αναλογική κατανομή πιστώσεων πληρωμών ύψους 1 

δισεκατομμυρίου ευρώ στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1148 
=== S&D//7051 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 17 — Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου — Σύγκλιση (2007 έως 2013) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 17 p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά τα ειδικά μέτρα για την Ελλάδα 

(πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού περί καθορισμού ειδικών διατάξεων όσον αφορά ειδικά 

μέτρα για την Ελλάδα (COM (2015) 365)) δεν αντικατοπτρίζονται στο προτεινόμενο επίπεδο των 

πιστώσεων πληρωμών για το 2016. Οι επηρεαζόμενες γραμμές του προϋπολογισμού πρέπει να ενισχυθούν 
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με τη μερική χρησιμοποίηση του διαθέσιμου συνολικού περιθωρίου πληρωμών για το 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 555 
=== EMPL/6233 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 19 — Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου — Περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (2007 έως 2013) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 971 
=== EPP//7547 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 19 — Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου — Περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (2007 έως 2013) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Παρότι το Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για εμπροσθοβαρή καταβολή των 

πιστώσεων πληρωμών για την Ελλάδα το 2015 και το 2016, θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί σαφής λύση για τη 

χρηματοδότηση του κονδυλίου ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2016. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν 

προτείνει διορθωτική επιστολή στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016, προκειμένου να καλυφθούν οι 

πρόσθετες ανάγκες πληρωμών και να μην τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων ή η 

εκτέλεση του σχεδίου πληρωμών 2015-2016, θα πρέπει εν προκειμένω να χρησιμοποιηθεί το διαθέσιμο 

περιθώριο πληρωμών για το 2016. Προτείνεται η αναλογική κατανομή πιστώσεων πληρωμών ύψους 1 

δισεκατομμυρίου ευρώ στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 374 
=== REGI/6514 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 19 — Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου — Περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (2007 έως 2013) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1149 
=== S&D//7052 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 19 — Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου — Περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (2007 έως 2013) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά τα ειδικά μέτρα για την Ελλάδα 

(πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού περί καθορισμού ειδικών διατάξεων όσον αφορά ειδικά 

μέτρα για την Ελλάδα (COM (2015) 365)) δεν αντικατοπτρίζονται στο προτεινόμενο επίπεδο των 

πιστώσεων πληρωμών για το 2016. Οι επηρεαζόμενες γραμμές του προϋπολογισμού πρέπει να ενισχυθούν 

με τη μερική χρησιμοποίηση του διαθέσιμου συνολικού περιθωρίου πληρωμών για το 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4062 
=== BUDG/4062 === 

Κατάθεση: Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 60 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — Επενδύσεις 

στην ανάπτυξη και την απασχόληση 

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000   6 904 001 096 3 420 000 000 

Αποθεματικό           
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 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Σύνολο 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000   6 904 001 096 3 420 000 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη στήριξη από .......... ΑΕγχΠ κατώτερο από το 75 % του μέσου 

ΑΕγχΠ της EΕ-27. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Μέρος αυτών των πιστώσεων θα χρησιμοποιηθεί για διαρθρωτικές βελτιώσεις της μέριμνας για νέους με 

ιστορικό σε ιδρύματα ή που ζουν με παροχή φροντίδας στο πλαίσιο τοπικής κοινότητας, 

περιλαμβανομένων του κατάλληλου υλικού και της εκπαιδευτικής υποστήριξης, της κοινωνικής 

πρόνοιας και της επαγγελματικής κατάρτισης για την ένταξη στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, 

όπως υποστηρικτικά κέντρα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Παιδιά και νέοι με ιστορικό σε ιδρύματα (ιδρύματα ανηλίκων) βρίσκονται συχνά σε μειονεκτική θέση και 

χρειάζονται εξατομικευμένη φροντίδα λόγω ψυχικών τραυμάτων και ειδικών αναγκών. Γίνονται συστημικές 

αλλαγές, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ανάγκη για χρηματοδοτική και υλική στήριξη, ειδική 

εκπαίδευση, κοινωνική στήριξη και επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου να επιτυγχάνεται 

αποτελεσματική ενσωμάτωση στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 559 
=== EMPL/6243 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 60 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — Επενδύσεις 

στην ανάπτυξη και την απασχόληση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί το ΕΚΤ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες που έχουν πληγεί 

ιδιαίτερα από την κρίση, καθώς αυτό θα βοηθήσει να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «ΕΕ 2020» και 

να ενισχυθούν οι περιφέρειες, οι πολίτες και η οικονομία. Αυτό είναι το 2ο έτος της περιόδου 

χρηματοδότησης του ΕΚΤ και οι δημόσιες διοικήσεις αναμένεται να είναι σε θέση να αυξήσουν την 

απορρόφηση των κονδυλίων· οι πιστώσεις δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα του 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 972 
=== EPP//7548 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Άρθρο 04 02 60 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — Επενδύσεις 

στην ανάπτυξη και την απασχόληση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Παρότι το Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για εμπροσθοβαρή καταβολή των 

πιστώσεων πληρωμών για την Ελλάδα το 2015 και το 2016, θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί σαφής λύση για τη 

χρηματοδότηση του κονδυλίου ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2016. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν 

προτείνει διορθωτική επιστολή στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016, προκειμένου να καλυφθούν οι 

πρόσθετες ανάγκες πληρωμών και να μην τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων ή η 

εκτέλεση του σχεδίου πληρωμών 2015-2016, θα πρέπει εν προκειμένω να χρησιμοποιηθεί το διαθέσιμο 

περιθώριο πληρωμών για το 2016. Προτείνεται η αναλογική κατανομή πιστώσεων πληρωμών ύψους 1 

δισεκατομμυρίου ευρώ στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1150 
=== S&D//7053 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 60 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — Επενδύσεις 

στην ανάπτυξη και την απασχόληση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά τα ειδικά μέτρα για την Ελλάδα 

(πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού περί καθορισμού ειδικών διατάξεων όσον αφορά ειδικά 

μέτρα για την Ελλάδα (COM (2015) 365)) δεν αντικατοπτρίζονται στο προτεινόμενο επίπεδο των 

πιστώσεων πληρωμών για το 2016. Οι επηρεαζόμενες γραμμές του προϋπολογισμού πρέπει να ενισχυθούν 

με τη μερική χρησιμοποίηση του διαθέσιμου συνολικού περιθωρίου πληρωμών για το 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 799 
=== VERT/7728 === 

Κατάθεση: Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 60 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — Επενδύσεις 

στην ανάπτυξη και την απασχόληση 
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Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί το ΕΚΤ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες που έχουν πληγεί 

ιδιαίτερα από την κρίση, καθώς αυτό θα βοηθήσει να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «ΕΕ 2020» και 

να ενισχυθούν οι περιφέρειες, οι πολίτες και η οικονομία. Αυτό είναι το 2ο έτος της περιόδου 

χρηματοδότησης του ΕΚΤ και οι δημόσιες διοικήσεις αναμένεται να είναι σε θέση να αυξήσουν την 

απορρόφηση των κονδυλίων· οι πιστώσεις δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα του 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4095 
=== BUDG/4095 === 

Κατάθεση: Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 61 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περιφέρειες μετάβασης — Επενδύσεις στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 556 
=== EMPL/6234 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 61 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περιφέρειες μετάβασης — Επενδύσεις στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 973 
=== EPP//7549 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 61 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περιφέρειες μετάβασης — Επενδύσεις στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Παρότι το Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για εμπροσθοβαρή καταβολή των 

πιστώσεων πληρωμών για την Ελλάδα το 2015 και το 2016, θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί σαφής λύση για τη 

χρηματοδότηση του κονδυλίου ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2016. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν 

προτείνει διορθωτική επιστολή στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016, προκειμένου να καλυφθούν οι 

πρόσθετες ανάγκες πληρωμών και να μην τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων ή η 

εκτέλεση του σχεδίου πληρωμών 2015-2016, θα πρέπει εν προκειμένω να χρησιμοποιηθεί το διαθέσιμο 

περιθώριο πληρωμών για το 2016. Προτείνεται η αναλογική κατανομή πιστώσεων πληρωμών ύψους 1 

δισεκατομμυρίου ευρώ στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 375 
=== REGI/6515 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 61 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περιφέρειες μετάβασης — Επενδύσεις στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1151 
=== S&D//7054 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 61 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περιφέρειες μετάβασης — Επενδύσεις στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά τα ειδικά μέτρα για την Ελλάδα 

(πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού περί καθορισμού ειδικών διατάξεων όσον αφορά ειδικά 

μέτρα για την Ελλάδα (COM (2015) 365)) δεν αντικατοπτρίζονται στο προτεινόμενο επίπεδο των 

πιστώσεων πληρωμών για το 2016. Οι επηρεαζόμενες γραμμές του προϋπολογισμού πρέπει να ενισχυθούν 

με τη μερική χρησιμοποίηση του διαθέσιμου συνολικού περιθωρίου πληρωμών για το 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 801 
=== VERT/7730 === 

Κατάθεση: Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 61 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περιφέρειες μετάβασης — Επενδύσεις στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 3 681 046 540  5 312 941 886 927 965 850 

Αποθεματικό           

Σύνολο 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 3 681 046 540  5 312 941 886 927 965 850 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί το ΕΚΤ στις περιφέρειες που βρίσκονται σε μετάβαση δεδομένου 

ότι έχουν επίσης από την κρίση, καθώς αυτό θα συμβάλει ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής 

«ΕΕ 2020» και να ενισχυθούν οι περιφέρειες, οι πολίτες και η οικονομία. Αυτό είναι το 2ο έτος της 

περιόδου χρηματοδότησης του ΕΚΤ και οι δημόσιες διοικήσεις αναμένεται να είναι σε θέση να αυξήσουν 

την απορρόφηση των κονδυλίων· οι πιστώσεις δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα του 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 802 
=== VERT/7731 === 

Κατάθεση: Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 61 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περιφέρειες μετάβασης — Επενδύσεις στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 
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Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 2 368 104 654 2 072 034 150 4 000 000 000 3 000 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 2 368 104 654 2 072 034 150 4 000 000 000 3 000 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί το ΕΚΤ στις περιφέρειες που βρίσκονται σε μετάβαση δεδομένου 

ότι έχουν επίσης από την κρίση, καθώς αυτό θα συμβάλει ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής 

«ΕΕ 2020» και να ενισχυθούν οι περιφέρειες, οι πολίτες και η οικονομία. Αυτό είναι το 2ο έτος της 

περιόδου χρηματοδότησης του ΕΚΤ και οι δημόσιες διοικήσεις αναμένεται να είναι σε θέση να αυξήσουν 

την απορρόφηση των κονδυλίων· οι πιστώσεις δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από τα επίπεδα του 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4096 
=== BUDG/4096 === 

Κατάθεση: Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 62 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — 

Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 547 
=== EMPL/6203 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 62 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — 

Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258 2 000 000 000 2 021 908 742 5 479 119 793 4 200 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258 2 000 000 000 2 021 908 742 5 479 119 793 4 200 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί επί του παρόντος, είναι αναγκαίο να καταβληθούν 

εμπροσθοβαρώς τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα για το ΕΚΤ έως το 2020 προκειμένου να δημιουργηθούν 

ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 974 
=== EPP//7550 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 62 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — 

Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Παρότι το Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για εμπροσθοβαρή καταβολή των 

πιστώσεων πληρωμών για την Ελλάδα το 2015 και το 2016, θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί σαφής λύση για τη 

χρηματοδότηση του κονδυλίου ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2016. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν 

προτείνει διορθωτική επιστολή στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016, προκειμένου να καλυφθούν οι 

πρόσθετες ανάγκες πληρωμών και να μην τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων ή η 

εκτέλεση του σχεδίου πληρωμών 2015-2016, θα πρέπει εν προκειμένω να χρησιμοποιηθεί το διαθέσιμο 

περιθώριο πληρωμών για το 2016. Προτείνεται η αναλογική κατανομή πιστώσεων πληρωμών ύψους 1 

δισεκατομμυρίου ευρώ στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 376 
=== REGI/6516 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 62 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — 

Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1152 
=== S&D//7055 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 62 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες — 

Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά τα ειδικά μέτρα για την Ελλάδα 

(πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού περί καθορισμού ειδικών διατάξεων όσον αφορά ειδικά 

μέτρα για την Ελλάδα (COM (2015) 365)) δεν αντικατοπτρίζονται στο προτεινόμενο επίπεδο των 

πιστώσεων πληρωμών για το 2016. Οι επηρεαζόμενες γραμμές του προϋπολογισμού πρέπει να ενισχυθούν 

με τη μερική χρησιμοποίηση του διαθέσιμου συνολικού περιθωρίου πληρωμών για το 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4097 
=== BUDG/4097 === 

Κατάθεση: Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 02 63 01 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 557 
=== EMPL/6235 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 02 63 01 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
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Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 377 
=== REGI/6517 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 02 63 01 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4245 
=== BUDG/4245 === 

Κατάθεση: Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 64 — Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 600 000  600 000 1 050 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 600 000  600 000 1 050 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η ανεργία των νέων στην ΕΕ εξακολουθεί να ξεπερνά το 20%, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ 

περιφερειών. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων δρομολογήθηκε για την αντιμετώπιση των 

κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που προξενεί η ανεργία των νέων στην Ευρώπη αλλά η 

κατάσταση σήμερα έχει επιδεινωθεί. Ως εκ τούτου και προκειμένου να επεκταθούν οι πιστώσεις για την 

πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί πλήρως η ευελιξία που 

προβλέπεται στον προϋπολογισμό. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4247 
=== BUDG/4247 === 

Κατάθεση: Reimer Böge, Επιτροπή Προϋπολογισμών, Marian Harkin, Svetoslav Hristov Malinov, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Marco Zanni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 64 — Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 
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Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Τα περιθώρια που παραμένουν διαθέσιμα κάτω των ανώτατων .......... πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 

την περίοδο 2014-2020. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η εν λόγω πίστωση προορίζεται, μεταξύ άλλων, να ενισχύσει τη δημιουργία εκπαιδευτικών υποδομών 

που θα συνδυάζουν άτυπη εκπαίδευση, γλωσσικά μαθήματα, δημοκρατική ευαισθητοποίηση και 

επαγγελματική κατάρτιση στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία των νέων. Η 

πίστωση προορίζεται εξίσου για κρατικούς φορείς και για μη κυβερνητικές οργανώσεις.  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Με το να εφοδιάζουν τους νέους με εκείνες τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να 

πραγματοποιήσουν μία επιτυχημένη μετάβαση από την εκπαίδευση στην επαγγελματική ζωή, τα υπάρχοντα 

μοντέλα μαθησιακών κοινοτήτων άτυπης εκπαίδευσης έχουν να επιδείξουν εξαιρετικά αποτελέσματα στην 

διεθνική εκπαίδευση και στην καταπολέμηση της ανεργίας σε διάφορα κράτη μέλη, όπως λόγου χάρη η 

Δανία και η Ελλάδα. Πρόκειται για παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που πρέπει να αξιοποιηθούν και να 

εξαχθούν σε εκείνες τις χώρες της ΕΕ που πλήττονται από τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας προκειμένου 

να μπορέσουν αυτές οι τελευταίες να ξεπεράσουν τη κρίση. Δεδομένου του σημαντικού ρόλου των ΜΚΟ σε 

αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, πρέπει να μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση της ΕΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4265 
=== BUDG/4265 === 

Κατάθεση: Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 64 — Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Παρατηρήσεις: 

Πριν από την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη συμπληρωματική υποστήριξη .......... χρηματοδοτήσει τη δημιουργία 

αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Οι δαπάνες που προβλέπονται στο κονδύλι αυτό πρέπει πάντοτε να εξετάζονται όσον αφορά τις 

επιπτώσεις τους στην οικογένεια και την οικογενειακή ζωή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι νέοι ζουν κατά κύριο λόγο στο οικογενειακό πλαίσιο, είτε έχουν πρόσφατα εγκαταλείψει την 

οικογενειακή εστία είτε εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους όπως συμβαίνει όλο και περισσότερο 

σήμερα. Αυτός και μόνον ο λόγος αρκεί για να λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση στην οικογένεια. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4407 
=== BUDG/4407 === 

Κατάθεση: Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, 

Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 64 — Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Τα περιθώρια που παραμένουν διαθέσιμα κάτω των ανώτατων .......... πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 

την περίοδο 2014-2020. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη συμπληρωματική υποστήριξη μέτρων κατά της ανεργίας των νέων, 

τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Αποτελεί την ειδική πίστωση για την πρωτοβουλία για την 

απασχόληση των νέων στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», σε 

περιφέρειες με ποσοστό ανεργίας των νέων που το 2012 υπερέβαινε το 25 %. Τα 3.000.000.000 EUR 

επιπλέον που πιστώνονται στη θέση αυτή για την περίοδο 2014-2020 σκοπό έχουν να παρέχουν 

συνδυασμό χρηματοδότησης στις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στις επιλέξιμες περιφέρειες. 

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει τη χρηματοδότηση της δημιουργίας μόνιμων θέσεων 

εργασίας με δικαιώματα. Το κονδύλιο αυτό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρηματοδοτήσει τη 

δημιουργία μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, επισφαλών θέσεων εργασίας ή την αντικατάσταση 

μόνιμων θέσεων εργασίας με προσωρινές ή με θέσεις πρακτικής άσκησης. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η χρηματοδότηση που διατίθεται είναι πολύ χαμηλότερη από ό, τι θα ήταν απαραίτητο προκειμένου να έχει 

πραγματικό αντίκτυπο στην ανεργία των νέων. Η μελέτη της ΔΟΕ με τίτλο «Κρίση απασχόλησης στην 

ευρωζώνη: τάσεις και πολιτικές αντιμετώπισης», υπογραμμίζει την ανάγκη να διατεθούν 21 δισεκατομμύρια 

ευρώ κατά την περίοδο 2014-2020, προκειμένου να υπάρξει πραγματικός αντίκτυπος στο επίπεδο ανεργίας 

των νέων. Η τροπολογία εγγράφει τα ποσά που απαιτούνται για να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες που έχουν 

εντοπισθεί. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 562 
=== EMPL/6253 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 64 — Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ, Euratom) αριθ. 1311/2013 για το ΠΔΠ ορίζει ότι το Συνολικό περιθώριο 

του ΠΔΠ για αναλήψεις υποχρεώσεων θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμο για την απασχόληση των νέων - 

π.χ. για την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Είναι σημαντικό το Συνολικό περιθώριο του ΠΔΠ 

να χρησιμοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν για να διατηρηθούν οι πιστώσεις για την Πρωτοβουλία για την 

απασχόληση των νέων, και για να συνεχίσει να υπάρχει το ίδιο φιλόδοξο επίπεδο πληρωμών. Δεδομένου 

του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων σε ορισμένες χώρες, είναι ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση 

του εν λόγω προγράμματος. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 968 
=== EPP//7544 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 64 — Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 430 000 000 150 000 000 430 000 000 1 200 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 430 000 000 150 000 000 430 000 000 1 200 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεδομένου ότι η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων χρηματοδοτήθηκε εμπροσθοβαρώς, με 

συγκέντρωση του αντίστοιχου κονδυλίου στην περίοδο 2014-2015, το σχέδιο προϋπολογισμού του 2016 δεν 

περιλαμβάνει πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Η επιτακτική ανάγκη, ωστόσο, να συνεχιστεί το 

πρόγραμμα αυτό και να δοθεί μια αποτελεσματική απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας των νέων, 

επιβάλλει την προτεινόμενη πρόβλεψη ποσού 430 εκατομμυρίων σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για 

αυτό το κονδύλιο του προϋπολογισμού. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην ετήσια πίστωση που προβλεπόταν 

αρχικά για το εν λόγω πρόγραμμα. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα 

στο πλαίσιο του κανονισμού ΠΔΠ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 101 
=== FEMM/6006 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Άρθρο 04 02 64 — Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Παρατηρήσεις: 

Πριν από την παράγραφο: 

Τα περιθώρια που παραμένουν διαθέσιμα κάτω των ανώτατων .......... πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 

την περίοδο 2014-2020. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη συμπληρωματική υποστήριξη μέτρων κατά της ανεργίας των νέων, τα 

οποίανέων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Αποτελεί ειδική χορήγηση στην πρωτοβουλία για την 

απασχόληση των νέων στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» σε 

περιφέρειες με ποσοστό ανεργίας των νέων που υπερέβαινε το 25 % κατά το 2012 ή σε κράτη μέλη όπου το 

ποσοστό ανεργίας των νέων ξεπέρασε το 30 % κατά το 2012, περιφέρειες όπου το ποσοστό ανεργίας των 

νέων υπερέβαινε το 20 % κατά το 2012 («επιλέξιμες περιφέρειες»). Τα 3 000 000 000 EURευρώ επιπλέον 

που πιστώνονται στη γραμμή αυτή για την περίοδο 2014-2020 σκοπό έχουν να παρέχουν συνδυασμό 

χρηματοδότησης στις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στις επιλέξιμες περιφέρειες. Η πίστωση αυτή προορίζεται να 

χρηματοδοτήσει τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. Κατά την προώθηση της ισότητας ανάμεσα 

στα φύλα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των νέων γυναικών που ενδέχεται να 

αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω του φύλου τους, όσον αφορά τις ποιοτικά καλές προσφορές απασχόλησης, 

τη συνεχή εκπαίδευση, τη μαθητεία ή την άσκηση. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η αρχική απασχόληση υψηλής ποιότητας μπορεί να βοηθήσει τις νέες γυναίκες να ξεκινήσουν τη 

σταδιοδρομία τους και τους παρέχει περισσότερες ευκαιρίες να επιστρέψουν στην εργασία μετά από την 

άσκηση πιθανών οικογενειακών υποχρεώσεων φροντίδας, π.χ. άδεια μητρότητας ή γονική άδεια, και με τον 

τρόπο αυτό ενδέχεται να συμβάλει στην μακροπρόθεσμη μείωση των μισθολογικών διαφορών ανάμεσα στα 

φύλα και των διαφορών στις συντάξεις. Μπορεί επίσης να συμβάλει στην προώθηση της 

επιχειρηματικότητας των γυναικών. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1045 
=== GUE//7273 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 64 — Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Παρατηρήσεις: 
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Μετά την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη συμπληρωματική υποστήριξη .......... χρηματοδοτήσει τη δημιουργία 

αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας με 

δικαιώματα και συμβάσεων αορίστου χρόνου. Το κονδύλιο αυτό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

χρηματοδοτήσει τη δημιουργία μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, επισφαλών θέσεων εργασίας ή την 

αντικατάσταση μόνιμων θέσεων εργασίας με προσωρινές ή με θέσεις πρακτικής άσκησης. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η χρηματοδότηση που διατίθεται είναι πολύ χαμηλότερη από ό, τι θα ήταν απαραίτητο προκειμένου να έχει 

πραγματικό αντίκτυπο στην ανεργία των νέων. Η μελέτη της ΔΟΕ με τίτλο «Κρίση απασχόλησης στην 

ευρωζώνη: τάσεις και πολιτικές αντιμετώπισης», υπογραμμίζει την ανάγκη να διατεθούν 21 δισεκατομμύρια 

ευρώ κατά την περίοδο 2014-2020, προκειμένου να υπάρξει αντίκτυπος στο επίπεδο ανεργίας των νέων. Η 

πρόταση εγγράφει τα ποσά που απαιτούνται για να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες που έχουν εντοπισθεί. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1169 
=== S&D//7073 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 64 — Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 473 000 000 473 000 000 473 000 000 1 523 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 473 000 000 473 000 000 473 000 000 1 523 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεδομένου του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων σε ορισμένες χώρες, είναι ανάγκη να αυξηθεί η 

χρηματοδότηση του εν λόγω προγράμματος. Οι πιστώσεις για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των 

νέων αυξάνονται, ως εκ τούτου, κατά 473 εκατομμύρια ευρώ σε τιμές του 2016. Η χρηματοδότηση θα 

επιτευχθεί με τη χρήση όλων των χρηματοδοτικών μέσων που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του κανονισμού 

αριθ. 1311/2013 για το ΠΔΠ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 803 
=== VERT/7732 === 

Κατάθεση: Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 02 64 — Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 
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 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ, Euratom) αριθ. 1311/2013 για το ΠΔΠ ορίζει ότι το Συνολικό περιθώριο 

του ΠΔΠ για αναλήψεις υποχρεώσεων θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμο για την απασχόληση των νέων - π.χ. 

για την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Είναι σημαντικό το Συνολικό περιθώριο του ΠΔΠ να 

χρησιμοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν για να διατηρηθούν οι πιστώσεις για την Πρωτοβουλία για την 

απασχόληση των νέων, και για να συνεχίσει να υπάρχει το ίδιο φιλόδοξο επίπεδο πληρωμών.Δεδομένου του 

υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων σε ορισμένες χώρες, είναι ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση του εν 

λόγω προγράμματος. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1261 
=== GUE//7414 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 02 65 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 02 65         p.m. p.m. 

Αποθεματικό           

Σύνολο         p.m. p.m. 

Ονομασία: 

Πρόγραμμα υποστήριξης των χωρών στις οποίες υπάρχει παρέμβαση της τρόικα 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Το παρόν πρόγραμμα θα στηρίζει ειδικά τα κράτη μέλη στα οποία υπάρχει παρέμβαση της τρόικα, 

βοηθώντας τα να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των προγραμμάτων της ΕΕ και του ΔΝΤ (οικονομική 

ύφεση/στασιμότητα, κατάργηση θέσεων εργασίας και εκτίναξη του χρέους). Θα υποστηρίζει την τόνωση 

της οικονομίας, κυρίως μέσω παραγωγικών επενδύσεων, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Τα προγράμματα ΕΕ-ΔΝΤ είχαν καταστροφικές και οδυνηρές συνέπειες και οδήγησαν σε επιδείνωση της 

οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης. Θα υπάρξει αντιστάθμιση για τις χώρες στις οποίες υπάρχει 

παρέμβαση της τρόικα για τις απώλειες που υπέστησαν, μέω της εφαρμογής της λεγόμενης αρχής της 

συνοχής. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4087 
=== BUDG/4087 === 

Κατάθεση: Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Θέση 04 03 01 01 — Έξοδα προκαταρκτικών διαβουλεύσεων μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  50 000 452 800 350 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  50 000 452 800 350 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4141 
=== BUDG/4141 === 

Κατάθεση: Victor Negrescu, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 01 — Έξοδα προκαταρκτικών διαβουλεύσεων μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 300 000 200 000 752 800 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 300 000 200 000 752 800 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Λόγω του τρόπου οργάνωσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι συναντήσεις διαβούλευσης με τις 

οργανώσεις αυτές είναι ο ευκολότερος τρόπος για τη συλλογή προτάσεων από διάφορα πεδία, επειδή οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν επίσης να διασφαλίσουν την ταχεία διάδοση των πληροφοριών. 

Προτείνω την αύξηση του προϋπολογισμού, ώστε να επαρκεί για όλα τα κράτη μέλη. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4409 
=== BUDG/4409 === 

Κατάθεση: João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 01 — Έξοδα προκαταρκτικών διαβουλεύσεων μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και η εφαρμογή των λεγόμενων 

πολιτικών λιτότητας, τα μνημόνια συμφωνίας και τα προγράμματα προσαρμογής οδήγησαν στην απότομη 
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περιστολή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και σε ιστορικά επίπεδα ανεργίας στην κοινωνία μας· ως εκ 

τούτου είναι απαραίτητο να αυξηθεί η κάλυψη δαπανών για συνεδριάσεις προσυμβουλευτικού χαρακτήρα 

μεταξύ των εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 887 
=== ECR//8202 === 

Κατάθεση: Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 01 — Έξοδα προκαταρκτικών διαβουλεύσεων μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 -50 000 -50 000 402 800 250 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 -50 000 -50 000 402 800 250 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Προκειμένου να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι το επίπεδο πληρωμών καθορίζεται με βάση τεχνικά 

κριτήρια, όπως τα ετήσια στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, και για να γίνουν εξοικονομήσεις 

σε γραμμές όπου εντοπίστηκαν χαμηλά επίπεδα εκτέλεσης (43,44% στις 13 Ιουλίου 2015 συγκριτικά με το 

70,30% την ίδια ημερομηνία το 2014), εντοπίστηκε ότι σε αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού μπορούν να 

βρεθούν πιθανοί τρόποι επίτευξης αποδοτικότητας του προϋπολογισμού.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 564 
=== EMPL/6258 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 01 — Έξοδα προκαταρκτικών διαβουλεύσεων μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  100 000 452 800 400 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  100 000 452 800 400 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού 

πλαισίου (REFIT) είναι εξαιρετικά σημαντική η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και η διαβούλευση με 

αυτούς και επομένως απαιτείται αύξηση των πληρωμών. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1046 
=== GUE//7274 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 01 — Έξοδα προκαταρκτικών διαβουλεύσεων μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και η εφαρμογή των λεγόμενων 

πολιτικών λιτότητας, τα μνημόνια συνεννόησης και τα προγράμματα προσαρμογής οδήγησαν στην απότομη 

περιστολή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και σε ιστορικά επίπεδα ανεργίας στην κοινωνία μας· είναι 

συνεπώς απαραίτητο να αυξηθεί η κάλυψη δαπανών για συνεδριάσεις προσυμβουλευτικού χαρακτήρα 

μεταξύ των εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1161 
=== S&D//7064 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 01 — Έξοδα προκαταρκτικών διαβουλεύσεων μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 100 000 150 000 552 800 450 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 100 000 150 000 552 800 450 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού 

πλαισίου (REFIT) είναι εξαιρετικά σημαντική η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και η διαβούλευση με 

αυτούς και επομένως απαιτείται αύξηση της παρούσας γραμμής του προϋπολογισμού. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4085 
=== BUDG/4085 === 

Κατάθεση: Jens Geier, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 03 — Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης και μέτρα υπέρ των διακινουμένων, συμπεριλαμβανομένων και των διακινουμένων από τρίτες 

χώρες 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000  2 500 000 8 589 000 8 200 000 
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 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αποθεματικό           

Σύνολο 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000  2 500 000 8 589 000 8 200 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

– τις δαπάνες μελετών, συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων, πληροφόρησης και δημοσιεύσεων, οι οποίες 

συνδέονται άμεσα με την επίτευξη του στόχου του προγράμματος ή των μέτρων που υπάγονται στην 

παρούσα θέση, και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για τεχνική και διοικητική βοήθεια η οποία δεν 

συνεπάγεται καθήκοντα δημόσιας αρχής και την οποία η Επιτροπή έχει αναθέσει σε εξωτερικούς 

συνεργάτες με ad hoc συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. 

– την ανάλυση και την αξιολόγηση των κυρίαρχων τάσεων στη νομοθεσία των κρατών μελών για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 

καθώς και τη χρηματοδότηση δικτύων εμπειρογνωμόνων στους τομείς αυτούς, 

– την ανάλυση και τη διερεύνηση νέων πολιτικών επιλογών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εργαζομένων, π.χ. σε σχέση με τη λήξη μεταβατικών περιόδων και τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων 

περί συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, 

– την εξασφάλιση της δίκαιης κινητικότητας με πρόσθετα κέντρα πληροφόρησης, 

– την υποστήριξη των εργασιών της διοικητικής επιτροπής και των υποομάδων της και παρακολούθηση 

των αποφάσεων που λαμβάνονται, καθώς και την υποστήριξη των εργασιών της τεχνικής και 

συμβουλευτική επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, 

– την υποστήριξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εφαρμογή των νέων κανονισμών για την 

κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών ανταλλαγών εμπειρίας και πληροφοριών 

καθώς και πρωτοβουλιών κατάρτισης που αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο, 

– τη χρηματοδότηση ενεργειών που αποσκοπούν στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς το κοινό αλλά 

και στην ευαισθητοποίησή του, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τον εντοπισμό των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση 

και των μέτρων για την επιτάχυνση και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, την ανάλυση των 

φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και της έλλειψης συντονισμού των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης και του αντικτύπου τους στα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμογής των διοικητικών διαδικασιών στις νέες τεχνικές επεξεργασίας των πληροφοριών, έτσι 

ώστε να βελτιωθούν το σύστημα απόκτησης δικαιωμάτων και ο υπολογισμός και η πληρωμή των 

παροχών που απορρέουν από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 859/2003, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, τον εκτελεστικό του 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009, όπως και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1231/2010, 

– την ανάπτυξη πληροφοριών και ενεργειών για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα 

δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης, 

– την υποστήριξη της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των κρατών 

μελών, με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του 

εκτελεστικού του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται η συντήρηση του 

κεντρικού κόμβου του συστήματος EESSI, οι δοκιμές στα δομικά στοιχεία του συστήματος, οι 

δραστηριότητες της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης (help desk), η υποστήριξη για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του συστήματος και η κατάρτιση. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού και εγγραφή πρόσθετου ποσού 2 000 000 EUR προκειμένου να 

παρασχεθούν οι απαραίτητες πιστώσεις στο «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δίκαιης Κινητικότητας», που ήταν 

επιτυχής προπαρασκευαστική ενέργεια σε ορισμένα κράτη μέλη. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 565 
=== EMPL/6260 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 03 — Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης και μέτρα υπέρ των διακινουμένων, συμπεριλαμβανομένων και των διακινουμένων από τρίτες 

χώρες 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 1 900 000 3 000 000 10 489 000 8 700 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 1 900 000 3 000 000 10 489 000 8 700 000 

Παρατηρήσεις: 

Πριν από την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ενέργειες για .......... κοινωνική ασφάλιση (EESSI) και της 

εφαρμογής του. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η προώθηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας 

(καθώς και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης) των εργαζομένων στην Ευρώπη ώστε 

να υπερπηδηθούν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και η συμβολή στην καθιέρωση 

μιας πραγματικής αγοράς εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την 

υποστήριξη της ένταξης των διακινούμενων εργαζόμενων, περιλαμβανομένων εκείνων από τρίτες χώρες, 

στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας.  

Μετά την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

– τις δαπάνες μελετών, συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων, πληροφόρησης και δημοσιεύσεων, οι οποίες 

συνδέονται άμεσα με την επίτευξη του στόχου του προγράμματος ή των μέτρων που υπάγονται στην 

παρούσα θέση, και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για τεχνική και διοικητική βοήθεια η οποία δεν 

συνεπάγεται καθήκοντα δημόσιας αρχής και την οποία η Επιτροπή έχει αναθέσει σε εξωτερικούς 

συνεργάτες με ad hoc συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. 

– την ανάλυση και την αξιολόγηση των κυρίαρχων τάσεων στη νομοθεσία των κρατών μελών για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 

καθώς και τη χρηματοδότηση δικτύων εμπειρογνωμόνων στους τομείς αυτούς, 

– την ανάλυση και τη διερεύνηση νέων πολιτικών επιλογών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εργαζομένων, π.χ. σε σχέση με τη λήξη μεταβατικών περιόδων και τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων 

περί συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, 
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– την υποστήριξη των εργασιών της διοικητικής επιτροπής και των υποομάδων της και παρακολούθηση 

των αποφάσεων που λαμβάνονται, καθώς και την υποστήριξη των εργασιών της τεχνικής και 

συμβουλευτική επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, 

– την υποστήριξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εφαρμογή των νέων κανονισμών για την 

κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών ανταλλαγών εμπειρίας και πληροφοριών 

καθώς και πρωτοβουλιών κατάρτισης που αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο, 

– τη χρηματοδότηση ενεργειών που αποσκοπούν στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς το κοινό αλλά 

και στην ευαισθητοποίησή του, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τον εντοπισμό των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, 

καθώς και άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με την εργασιακή τους κατάσταση,ασφάλιση και 

των μέτρων για την επιτάχυνση και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, την ανάλυση των 

φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και της έλλειψης συντονισμού των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης και του αντικτύπου τους στα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμογής των διοικητικών διαδικασιών στις νέες τεχνικές επεξεργασίας των πληροφοριών, έτσι 

ώστε να βελτιωθούν το σύστημα απόκτησης δικαιωμάτων και ο υπολογισμός και η πληρωμή των 

παροχών που απορρέουν από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 859/2003, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, τον εκτελεστικό του 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009, όπως και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1231/2010, 

– την ανάπτυξη πληροφοριών και ενεργειών για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα 

δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης, 

– την υποστήριξη της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των κρατών 

μελών, με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του 

εκτελεστικού του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται η συντήρηση του 

κεντρικού κόμβου του συστήματος EESSI, οι δοκιμές στα δομικά στοιχεία του συστήματος, οι 

δραστηριότητες της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης (help desk), η υποστήριξη για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του συστήματος και η κατάρτιση. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Είναι αναγκαίο να αυξηθεί η χρηματοδότηση για αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές έτσι ώστε να 

καταστεί δυνατή η διασφάλιση επαρκών πόρων για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και για να 

αντιμετωπιστούν οι εναπομένοντες φραγμοί· η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων πρέπει να 

προωθηθεί και να υποστηριχθεί. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 102 
=== FEMM/6007 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 03 — Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης και μέτρα υπέρ των διακινουμένων, συμπεριλαμβανομένων και των διακινουμένων από τρίτες 

χώρες 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000   8 589 000 5 700 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000   8 589 000 5 700 000 
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Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

– τις δαπάνες μελετών, συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων, πληροφόρησης και δημοσιεύσεων, οι οποίες 

συνδέονται άμεσα με την επίτευξη του στόχου του προγράμματος ή των μέτρων που υπάγονται στην 

παρούσα θέση, και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για τεχνική και διοικητική βοήθεια η οποία δεν 

συνεπάγεται καθήκοντα δημόσιας αρχής και την οποία η Επιτροπή έχει αναθέσει σε εξωτερικούς 

συνεργάτες με ad hoc συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. 

– την ανάλυση και την αξιολόγηση των κυρίαρχων τάσεων στη νομοθεσία των κρατών μελών για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 

καθώς και τη χρηματοδότηση δικτύων εμπειρογνωμόνων στους τομείς αυτούς, 

– την ανάλυση και τη διερεύνηση νέων πολιτικών επιλογών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εργαζομένων, π.χ. σε σχέση με τη λήξη μεταβατικών περιόδων και τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων 

περί συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, 

– την υποστήριξη των εργασιών της διοικητικής επιτροπής και των υποομάδων της και παρακολούθηση 

των αποφάσεων που λαμβάνονται, καθώς και την υποστήριξη των εργασιών της τεχνικής και 

συμβουλευτική επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, 

– την υποστήριξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εφαρμογή των νέων κανονισμών για την 

κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών ανταλλαγών εμπειρίας και πληροφοριών 

καθώς και πρωτοβουλιών κατάρτισης που αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο, 

– τη χρηματοδότηση ενεργειών που αποσκοπούν στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς το κοινό αλλά 

και στην ευαισθητοποίησή του, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τον εντοπισμό των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση 

και των μέτρων για την επιτάχυνση και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, την 

ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου την ανάλυση των φραγμών στην ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζομένων και της έλλειψης συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 

και του αντικτύπου τους στα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των 

διοικητικών διαδικασιών στις νέες τεχνικές επεξεργασίας των πληροφοριών, έτσι ώστε να βελτιωθούν το 

σύστημα απόκτησης δικαιωμάτων και ο υπολογισμός και η πληρωμή των παροχών που απορρέουν από 

τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 859/2003, 

καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, τον εκτελεστικό του κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009, 

όπως και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1231/2010, 

– την ανάπτυξη πληροφοριών και ενεργειών για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα 

δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης, 

– την υποστήριξη της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των κρατών 

μελών, με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του 

εκτελεστικού του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται η συντήρηση του 

κεντρικού κόμβου του συστήματος EESSI, οι δοκιμές στα δομικά στοιχεία του συστήματος, οι 

δραστηριότητες της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης (help desk), η υποστήριξη για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του συστήματος και η κατάρτιση. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Θα πρέπει να αναλυθούν οι συνδεόμενες με το φύλο αιτίες, οι οποίες ενδέχεται να αποτρέπουν ή να 

επηρεάζουν την κινητικότητα των γυναικών, καθώς και οι συνέπειες της κινητικότητας στην εξισορρόπηση 

της οικογενειακής και οιογενειακής ζωής. 



 

 129 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1142 
=== S&D//7045 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 03 — Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης και μέτρα υπέρ των διακινουμένων, συμπεριλαμβανομένων και των διακινουμένων από τρίτες 

χώρες 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 3 400 000 3 900 000 11 989 000 9 600 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 3 400 000 3 900 000 11 989 000 9 600 000 

Παρατηρήσεις: 

Πριν από την παράγραφο: 

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η προώθηση της .......... πραγματικής αγοράς εργασίας σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Να τροποποιηθεί ως εξής: 

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η προώθηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής 

κινητικότητας (καθώς και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης) των εργαζομένων 

στην Ευρώπη ώστε να υπερπηδηθούν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και η 

συμβολή στην καθιέρωση μιας πραγματικής αγοράς εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ενέργειες για την υποστήριξη της παρακολούθησης της 

νομοθεσίας της Ένωσης μέσω της χρηματοδότησης ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι θα υποβάλλουν 

τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης στα κράτη μέλη και 

σε επίπεδο Ένωσης, και θα αναλύουν και θα αξιολογούν τις κυριότερες τάσεις στις νομοθεσίες των 

κρατών μελών όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και τον συντονισμό των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει ενέργειες για την 

υποστήριξη της διαδικασίας χάραξης πολιτικής στις νομικές πράξεις της Ένωσης μέσω συνεδριάσεων 

επιτροπών, ενεργειών ευαισθητοποίησης και εφαρμογής και άλλης ειδικής τεχνικής υποστήριξης, καθώς 

και της ανάπτυξης του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση 

(EESSI) και της εφαρμογής του.  

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως:  

— τις δαπάνες μελετών, συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων, πληροφόρησης και δημοσιεύσεων, οι οποίες 

συνδέονται άμεσα με την επίτευξη του στόχου του προγράμματος ή των μέτρων που υπάγονται στην 

παρούσα θέση, και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για τεχνική και διοικητική βοήθεια η οποία δεν 

συνεπάγεται καθήκοντα δημόσιας αρχής και την οποία η Επιτροπή έχει αναθέσει σε εξωτερικούς 

συνεργάτες με ad hoc συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. 

— την ανάλυση και την αξιολόγηση των κυρίαρχων τάσεων στη νομοθεσία των κρατών μελών για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 

καθώς και τη χρηματοδότηση δικτύων εμπειρογνωμόνων στους τομείς αυτούς,  
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— την ανάλυση και τη διερεύνηση νέων πολιτικών επιλογών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εργαζομένων, π.χ. σε σχέση με τη λήξη μεταβατικών περιόδων και τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων 

περί συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, 

— την εξασφάλιση της δίκαιης κινητικότητας με πρόσθετα κέντρα πληροφόρησης, 

— την υποστήριξη των εργασιών της διοικητικής επιτροπής και των υποομάδων της και 

παρακολούθηση των αποφάσεων που λαμβάνονται, καθώς και την υποστήριξη των εργασιών της 

τεχνικής και συμβουλευτική επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων,  

— την υποστήριξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εφαρμογή των νέων κανονισμών για την 

κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών ανταλλαγών εμπειρίας και πληροφοριών 

καθώς και πρωτοβουλιών κατάρτισης που αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο,  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού και αύξηση της παρούσας γραμμής του προϋπολογισμού, μεταξύ 

άλλων για να υπάρχουν επαρκή μέσα προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες πιστώσεις στο 

«Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δίκαιης Κινητικότητας», που ήταν επιτυχής προπαρασκευαστική ενέργεια σε ορισμένα 

κράτη μέλη. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4140 
=== BUDG/4140 === 

Κατάθεση: Victor Negrescu, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 04 — Αναλύσεις και μελέτες σχετικά με την κοινωνική κατάσταση, τη δημογραφία και την 

οικογένεια 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 500 000 5 118 000 2 800 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 500 000 5 118 000 2 800 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την απαρίθμηση περιπτώσεων τελειώνει με τις λέξεις: 

– συνυπολογισμός των δημογραφικών τάσεων και των πτυχών .......... προσώπων και της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Ορισμένες χώρες της ΕΕ, λόγω ελαττωματικών αναλύσεων και μελετών, δεν έχουν ορθή 

ποσοτικοποίηση της δημογραφικής κατάστασής τους 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι δημογραφικές αλλαγές και η εξέλιξη της κοινωνικής κατάστασης στην ΕΕ θα είναι μείζονος σημασίας 

κατά τις προσεχείς δεκαετίες. Οι στατιστικές σχετικά με τις δημογραφικές αλλαγές και τη διάρθρωση του 

πληθυσμού χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τη λήψη αποφάσεων και τις οικονομικές, κοινωνικές 

και πολιτιστικές διεργασίες και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίες λεπτομερείς μελέτες και αναλύσεις. Η 

ακρίβεια και ορθότητα των μελετών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε αξιοσημείωτα αποτελέσματα σε 

μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, ώστε να αποφεύγονται στρατηγικά σφάλματα και, συνεπώς, είναι 

απαραίτητο να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4266 
=== BUDG/4266 === 

Κατάθεση: Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 04 — Αναλύσεις και μελέτες σχετικά με την κοινωνική κατάσταση, τη δημογραφία και την 

οικογένεια 

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000   4 118 000 2 300 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000   4 118 000 2 300 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τις δαπάνες .......... συνεργάτες με ad hoc συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εκθέσεων της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένης της 

ετήσιας έκθεσης για την κοινωνική κατάσταση και μιας έκθεσης για τη δημογραφική αλλαγή και τις 

συνέπειές της ανά διετία, σύμφωνα με το άρθρο 159 ΣΛΕΕ), καθώς και εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με 

προβλήματα που αφορούν την κοινωνική κατάσταση (μπορεί να ζητηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

σύμφωνα με το άρθρο 161 ΣΛΕΕ). Στην έκθεσή της η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ότι η ρύθμιση 

ζητημάτων οικογενειακής ζωής εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. 

Μετά την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει τις δαπάνες .......... λαμβάνοντας δεόντως υπόψη και τη 

διάσταση του φύλου: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

– ανάλυση του αντικτύπου της γήρανσης του πληθυσμού στο πλαίσιο μιας κοινωνίας για όλες τις ηλικίες, 

σε σχέση με τις τάσεις στις ανάγκες μέριμνας και κοινωνικής προστασίας, τη συμπεριφορά και τις 

συνοδευτικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τα ηλικιωμένα μέλη μειονοτήτων ή/και 

τους ηλικιωμένους μετανάστες και της κατάστασης των ατόμων που φροντίζουν ηλικιωμένους σε μη 

επαγγελματική βάση, 

– ανάλυση των επιπτώσεων της δημογραφικής εξέλιξης στις πολιτικές, τις ενέργειες και τα προγράμματα 

της Ένωσης και των κρατών μελών, και διατύπωση συστάσεων για την προσαρμογή των εθνικών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών, ενεργειών και προγραμμάτων στον οικονομικό τομέα και σε άλλους τομείς, 

προκειμένου να αποτραπούν αρνητικές επιπτώσεις της γήρανσης της κοινωνίας και του ευάλωτου της 

οικογένειας,κοινωνίας, 

– ανάλυση των δεσμών μεταξύ της μορφής με την οποία οργανώνονται οι οικογένειες, των 

οικογενειακών μονάδωνοικογένειας και των δημογραφικών τάσεων, 

– ανάλυση των τάσεων όσον αφορά τη φτώχεια, το εισόδημα και την κατανομή του πλούτου, καθώς και 

της ευρύτερης κοινωνικής επίπτωσής τους, 

– προσδιορισμός των σχέσεων που υφίστανται μεταξύ της τεχνολογικής ανάπτυξης (αντίκτυπος στις 

τεχνολογίες των επικοινωνιών, γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα) και των συνεπειών στα 
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νοικοκυριά και την κοινωνία γενικά, 

– ανάλυση των σχέσεων μεταξύ αναπηρίας και δημογραφικών τάσεων, ανάλυση της κοινωνικής θέσης 

των αναπήρων και των οικογενειών τους και ανάλυση των αναγκών των παιδιών με αναπηρίες, μέσα 

στις οικογένειές τους και στον κοινωνικό τους περίγυρο, 

– ανάλυση των τάσεων που παρατηρούνται στους κοινωνικούς στόχους (όσον αφορά τη διασφάλιση των 

κεκτημένων δικαιωμάτων ή την επέκτασή τους) τόσο σε επίπεδο αγαθών όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών, 

λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κοινωνικές προκλήσεις και την προστασία της οικογένειας,προκλήσεις, 

καθώς και τις δημογραφικές τάσεις και την αλλαγή των σχέσεων μεταξύ γενεών, 

– ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων (δέσμες κοινωνικών δεικτών, τεχνικές προσομοίωσης, 

συλλογή δεδομένων σχετικά με πρωτοβουλίες πολιτικής σε όλα τα επίπεδα κ.λπ.), για την υποστήριξη 

εκθέσεων σχετικά με την κοινωνική κατάσταση, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη 

καθώς και σχετικά με την κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία της οικογένειας με μια 

στέρεα,προκειμένου να υπάρχει θεμελιωμένη ποσοτική και επιστημονική βάση,βάση για την εκπόνηση 

εκθέσεων σχετικά με την κοινωνική κατάσταση, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη, 

– ευαισθητοποίηση και διοργάνωση δημόσιων συζητήσεων για τις μεγάλες δημογραφικές και κοινωνικές 

προκλήσεις με στόχο την προώθηση καλύτερων λύσεων στο πλαίσιο της χάραξης πολιτικής, 

– συνυπολογισμός των δημογραφικών τάσεων και των πτυχών «οικογένεια» και «παιδί» κατά την 

εφαρμογή των σχετικών πολιτικών της Ένωσης, π.χ. στους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

προσώπων και της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Ως θεμέλιος λίθος της κοινωνίας η οικογένεια χρειάζεται ειδική προστασία. Διαμορφώνει τους πολίτες και 

τους φορολογούμενους του μέλλοντος και για το λόγο αυτό θα πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής από 

την κοινωνία και τις κοινωνικές οργανώσεις. Η χρηματοδότηση δημογραφικής μελέτης πρέπει να λάβει 

τούτο υπόψη σε όλα τα επίπεδα. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 566 
=== EMPL/6262 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 04 — Αναλύσεις και μελέτες σχετικά με την κοινωνική κατάσταση, τη δημογραφία και την 

οικογένεια 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000  1 500 000 4 118 000 3 800 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000  1 500 000 4 118 000 3 800 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές κοινωνικές και δημογραφικές προκλήσεις, τις 

οποίες θα εξακολουθήσει τις αντιμετωπίζει κατά τα επόμενα έτη. Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν 

επενδύσεις σε αναλύσεις και μελέτες προκειμένου να σχεδιαστούν αποτελεσματικές πολιτικές για την 

αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1162 
=== S&D//7066 === 
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Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 04 — Αναλύσεις και μελέτες σχετικά με την κοινωνική κατάσταση, τη δημογραφία και την 

οικογένεια 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 1 500 000 5 118 000 3 800 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 1 500 000 5 118 000 3 800 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι πιστώσεις του σχεδίου προϋπολογισμού δεν είναι αρκετά φιλόδοξες και, ως εκ τούτου, πρέπει να 

αυξηθούν. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4001 
=== BUDG/4001 === 

Κατάθεση: Biljana Borzan 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 05 — Ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Παρατηρήσεις: 

Πριν από την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ενέργειες ενημέρωσης και κατάρτισηςεπιμόρφωσης υπέρ των 

οργανώσεων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων οργανώσεων των εργαζομένων στις 

υποψήφιες χώρες, οι οποίες απορρέουν από τη δράση της Ένωσης στο πλαίσιο της υλοποίησης της 

κοινωνικής διάστασης της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν τις οργανώσεις των εργαζομένων να 

αντιμετωπίσουν τις κύριες προκλήσειςστην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 

ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 

2020» και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Ένωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

οικονομικής κρίσης. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση σχετικά με προκλήσεις που αφορούν 

τη διάσταση του φύλου στην εργασία.από την οικονομική κρίση. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» έχει καθορίσει συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά την αγορά εργασίας. Οι 

στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την ισχυρή ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη 
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διάρθρωση και τις εργασίες των οργανώσεων των εργαζομένων. Ειδικά ζητήματα που αφορούν το φύλο 

μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων από τις 

οργανώσεις τους.  

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4088 
=== BUDG/4088 === 

Κατάθεση: Jens Geier, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 05 — Ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4134 
=== BUDG/4134 === 

Κατάθεση: Victor Negrescu, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 05 — Ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 000 000 1 000 000 20 508 200 14 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 000 000 1 000 000 20 508 200 14 000 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

– στήριξη των προγραμμάτων εργασίας των δύο ειδικών συνδικαλιστικών ινστιτούτων, του Ευρωπαϊκού 

Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για Θέματα Εργαζομένων, τα οποία 

συγκροτήθηκαν για να διευκολύνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της κατάρτισης και της έρευνας σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για τη βελτίωση του βαθμού συμμετοχής των εκπροσώπων των 

εργαζομένων στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, 

– μέτρα ενημέρωσης και κατάρτισης υπέρ των οργανώσεων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 

των εκπροσώπων οργανώσεων των εργαζομένων στις υποψήφιες χώρες, οι οποίες απορρέουν από την 

εφαρμογή των ενεργειών της Ένωσης στο πλαίσιο της υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης της 
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Ένωσης, 

– μέτρα στα οποία συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων από τις υποψήφιες χώρες, 

αποσκοπώντας συγκεκριμένα στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο Ένωσης. 

Προορίζεται επίσης για την προώθηση της ίσης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στους φορείς λήψης 

αποφάσεων των οργανώσεων των εργαζομένων. 

Οργανώσεις που αποσκοπούν στην ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζομένων πρέπει να 

υλοποιήσουν προγράμματα ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στη χώρα στην 

οποία επιθυμούν να εργαστούν. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το φαινόμενο της παράνομης απασχόλησης εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένο στην ΕΕ, ενώ η 

μετανάστευση των εργαζομένων είναι μια συνεχής διαδικασία, μολονότι δεν τονίζεται τελευταία, λόγω της 

οικονομικής κρίσης που έπληξε την οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, η μείωση της φοροδιαφυγής αποτελεί 

σημαντικό στόχο, και πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ενημέρωση και υποστήριξη των εργαζομένων που 

επιλέγουν να εργαστούν σε χώρα διαφορετική από τη δική τους προκειμένου να εξασφαλιστεί η νόμιμη 

απασχόλησή τους, που θα δημιουργούσε έσοδα για τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Για να 

εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, ο προϋπολογισμός για την εν λόγω γραμμή θα πρέπει να αυξηθεί. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 889 
=== ECR//8204 === 

Κατάθεση: Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 05 — Ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -3 500 000  15 008 200 13 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -3 500 000  15 008 200 13 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Λόγω σημαντικής αλληλεπικάλυψης μεταξύ αυτής της γραμμής και άλλων γραμμών του προϋπολογισμού 

για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, έχει εντοπιστεί ότι στη συγκεκριμένη γραμμή μπορούν να 

γίνουν εξοικονομήσεις για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ μπορεί να επιδιώξει τη χρηματοδότηση σαφώς 

καθορισμένων τομέων προτεραιότητας, όπως είναι οι θέσεις εργασίας και η ανάπτυξη. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 622 
=== EFDD/7852 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 05 — Ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -13 508 200 -8 000 000 5 000 000 5 000 000 
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 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αποθεματικό           

Σύνολο 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -13 508 200 -8 000 000 5 000 000 5 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεν θεωρούμε ότι το κονδύλι αυτό έχει προτεραιότητα, και είναι προτιμότερο να συγκεντρωθούν χρήματα 

για τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 113 
=== FEMM/6024 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 05 — Ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Παρατηρήσεις: 

Πριν από την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ενέργειες ενημέρωσης και κατάρτισηςεπιμόρφωσης υπέρ των 

οργανώσεων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων οργανώσεων των εργαζομένων στις 

υποψήφιες χώρες, οι οποίες απορρέουν από τη δράση της Ένωσης στο πλαίσιο της υλοποίησης της 

κοινωνικής διάστασης της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν τις οργανώσεις των εργαζομένων στην 

αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης και 

κοινωνική πολιτική, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της 

Ένωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την οικονομική κρίση. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 

κατάρτιση σχετικά με προκλήσεις που αφορούν τη διάσταση του φύλου στην εργασία.  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» έχει καθορίσει συγκεκριμένους 

στόχους όσον αφορά την αγορά εργασίας. Οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την ισχυρή 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη διάρθρωση και τις εργασίες των οργανώσεων των εργαζομένων. 

Ειδικά ζητήματα που αφορούν το φύλο μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της ενδυνάμωσης και 

εκπαίδευσης των εργαζομένων από τις οργανώσεις τους. 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1163 
=== S&D//7067 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 



 

 137 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 05 — Ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 750 000 6 000 000 21 258 200 19 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 750 000 6 000 000 21 258 200 19 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού προορίζεται για τις επιχειρησιακές επιχορηγήσεις των δύο 

οργανισμών έρευνας σχετικά με εργασιακά θέματα και για επιχορηγήσεις δράσεων υπέρ των οργανώσεων 

των εργαζομένων. Είναι η μόνη γραμμή του προϋπολογισμού προορίζεται για επιχορηγήσεις δράσεων υπέρ 

των οργανώσεων των εργαζομένων και συνιστά ένα από τα μικρότερα κονδύλια του προϋπολογισμού για 

επιχορηγήσεις δράσεων. Κάθε έτος καθίσταται αδύνατη η χρηματοδότηση επιλέξιμων σχεδίων λόγω της 

έλλειψης επαρκών πιστώσεων του προϋπολογισμού. Συνεπώς είναι αναγκαία η αύξηση αυτής της γραμμής 

του προϋπολογισμού έτσι ώστε να αντιστοιχεί στην πραγματική ανάγκη για δράσεις.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 631 
=== EFDD/7866 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 06 — Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 -3 313 000 -400 000 4 000 000 4 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 -3 313 000 -400 000 4 000 000 4 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεν θεωρούμε ότι το κονδύλι αυτό αποτελεί προτεραιότητα που πρέπει να στηριχθεί. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 580 
=== EMPL/6297 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

EMPL/6297 Συμβιβαστική τροπολογία μεταξύ EMPL/6265, EMPL/6264 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 06 — Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000  2 000 000 7 313 000 6 400 000 

Αποθεματικό           
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 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Σύνολο 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000  2 000 000 7 313 000 6 400 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

– μέτρα που θα θέσουν τους όρους για τον κοινωνικό διάλογο στο εσωτερικό των εταιρειών και τη σωστή 

συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2009/38/ΕΚ για τα 

ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων, τις οδηγίες 2001/86/ΕΚ και 2003/72/ΕΚ για τον ρόλο των 

εργαζομένων στην ευρωπαϊκή εταιρεία και στον ευρωπαϊκό συνεταιρισμό, αντιστοίχως, την οδηγία 

2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την οδηγία 98/59/ΕΚ για τις ομαδικές απολύσεις και το άρθρο 16 της οδηγίας 

2005/56/ΕΚ για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών, 

– πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας των εκπροσώπων των εργαζομένων και 

των εργοδοτών σε θέματα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων στο εσωτερικό 

εταιρειών που λειτουργούν σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη και σύντομες ενέργειες κατάρτισης των 

εντεταλμένων προσώπων και των εκπροσώπων σε διακρατικά όργανα ενημέρωσης, διαβούλευσης και 

συμμετοχής μπορούν, επίσης, να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτό. Σε αυτές μπορούν να 

συμμετέχουν κοινωνικοί εταίροι από υποψήφιες προς ένταξη χώρες, 

– μέτρα που θα δώσουν τη δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να ασκούν τα δικαιώματα και να 

εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων, ειδικά στο πλαίσιο 

των ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων, θα τους εξοικειώσουν με τις διακρατικές εταιρικές 

συμφωνίες και θα τονώσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Ένωσης για τη 

συμμετοχή των εργαζομένων, 

– δράσεις που ευνοούν τη συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, καθώς και την 

αξιολόγησηπαρακολούθηση των πορισμάτων του «ελέγχου καταλληλότητας»και του αντικτύπου τους 

στη νομοθεσίατης νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της ενημέρωσης και της διαβούλευσης με τους 

εργαζομένους, 

– καινοτόμες ενέργειες σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων, με σκοπό την υποστήριξη της 

πρόβλεψης της αλλαγής και την πρόληψη και τη διευθέτηση των διαφορών στο πλαίσιο εταιρικών 

αναδιαρθρώσεων, συγχωνεύσεων, εξαγορών και μετεγκατάστασης επιχειρήσεων και ομίλων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ένωση,  

– μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων με στόχο την αύξηση της συμμετοχής 

των εργαζομένων στην εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής 

κρίσης, όπως είναι οι μαζικές απολύσεις ή η ανάγκη στροφής προς μια βιώσιμη οικονομία με χαμηλές 

εκπομπές άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς, 

– διακρατικές ανταλλαγές πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε θέματα που συνδέονται με τον 

κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο εταιρείας. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

EMPL/6264 

Οι δράσεις που προβλέπονται σε αυτήν την γραμμή του προϋπολογισμού απαιτούν περισσότερους πόρους, 

για να είναι αντίστοιχες του ενδιαφέροντος που έχουν εκφράσει οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς. 

EMPL/6265 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016.  
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Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1164 
=== S&D//7068 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 06 — Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 1 000 000 3 000 000 8 313 000 7 400 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 1 000 000 3 000 000 8 313 000 7 400 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι πιστώσεις του σχεδίου προϋπολογισμού δεν είναι αρκετά φιλόδοξες και, ως εκ τούτου, πρέπει να 

αυξηθούν. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4089 
=== BUDG/4089 === 

Κατάθεση: Jens Geier, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 08 — Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 623 
=== EFDD/7853 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 08 — Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 
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Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 -11 775 000 -5 300 000 4 000 000 4 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 -11 775 000 -5 300 000 4 000 000 4 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεν θεωρούμε ότι το κονδύλι αυτό αποτελεί προτεραιότητα που πρέπει να στηριχθεί. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 567 
=== EMPL/6268 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 08 — Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016.  

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1165 
=== S&D//7069 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 01 08 — Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 1 000 000 4 000 000 16 775 000 13 300 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 1 000 000 4 000 000 16 775 000 13 300 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ΟΝΕ και της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, είναι σημαντικό να 

υποστηριχθεί η συμμετοχή και η δέσμευση των κοινωνικών εταίρων, και για αυτό απαιτούνται επαρκείς 

πόροι.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4090 
=== BUDG/4090 === 

Κατάθεση: Jens Geier, Επιτροπή Προϋπολογισμών 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 01 — Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της 

αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις 

συνθήκες εργασίας της Ένωσης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4262 
=== BUDG/4262 === 

Κατάθεση: Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 01 — Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της 

αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις 

συνθήκες εργασίας της Ένωσης 

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000   73 587 600 31 456 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000   73 587 600 31 456 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Για την επίτευξη των γενικών στόχων του EaSI όσον .......... άξονας Progress έχει τους ακόλουθους ειδικούς 

στόχους: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

– ανάπτυξη και διάδοση υψηλής ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών γνώσεων για να εξασφαλιστεί ότι η 

πολιτική της Ένωσης για την απασχόληση και η κοινωνική πολιτική της, καθώς και η νομοθεσία της 

σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας βασίζονται σε 

αξιόπιστα στοιχεία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις συνθήκες στα επιμέρους 

κράτη μέλη και στις άλλες συμμετέχουσες χώρες, 

– διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς αποκλεισμούς, της αμοιβαίας 

μάθησης και του διαλόγου σχετικά με την πολιτική της Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική 

πολιτική της, καθώς και τη νομοθεσία της σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την υγεία και ασφάλεια 

στον χώρο εργασίας, σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να βοηθούνται τα 

κράτη μέλη και οι λοιπές συμμετέχουσες χώρες στην ανάπτυξη των πολιτικών τους και στην εφαρμογή 

της νομοθεσίας της Ένωσης, 

– παροχή οικονομικής στήριξης στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να προωθούν μεταρρυθμίσεις 
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στην κοινωνική πολιτική και στην πολιτική της αγοράς εργασίας, ενίσχυση της ικανότητας των κύριων 

παραγόντων για εκπόνηση και εφαρμογή κοινωνικών πειραματισμών, και παροχή σε όλους της 

δυνατότητας πρόσβασης σε σχετικές γνώσεις και εμπειρογνωσία, 

– παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών και 

συστάσεων για την απασχόληση καθώς και του αντικτύπου, ιδίως μέσω της κοινής έκθεσης για την 

απασχόληση, και ανάλυση της αλληλεπίδρασης της ΕΣΑ με τη γενική οικονομική και κοινωνική 

πολιτική, 

– παροχή χρηματοδοτικής στήριξης, στις ενωσιακές και εθνικές οργανώσεις, για 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 και την υγεία και την ασφάλεια 

στον χώρο εργασίας, 

– ευαισθητοποίηση, ανταλλαγή ορθών πρακτικών, διάδοση πληροφοριών και προώθηση του διαλόγου 

σχετικά με τις βασικές προκλήσεις και τα θέματα πολιτικής όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, την 

ισότητα των φύλων, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής 

και της οικογενειακής ζωής και τη γήρανση της κοινωνίας, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο των κοινωνικών 

εταίρων, 

– είναι η ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως στο πλαίσιο των οικογενειακών ΜΜΕ, 

προώθησηη ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και η καταπολέμηση της φτώχειας με την προώθηση 

αυξημένης κοινωνικής σύγκλισης μέσω ενός κοινωνικού σήματος.Κοινωνικού Σήματος. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η κοινωνική πολιτική και η νομοθεσία για τις συνθήκες εργασίας πρέπει να συνυπολογίζουν τις 

οικογενειακές ΜΜΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4408 
=== BUDG/4408 === 

Κατάθεση: Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 01 — Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της 

αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις 

συνθήκες εργασίας της Ένωσης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και η εφαρμογή των λεγόμενων 

πολιτικών λιτότητας, τα μνημόνια συμφωνίας και τα προγράμματα προσαρμογής οδήγησαν σε ιστορικά 

επίπεδα ανεργίας στην κοινωνία μας. Οιαδήποτε περικοπή στα κονδύλια που πρότεινε η Επιτροπή θα 

εμπόδιζε την υλοποίηση των πολιτικών που απαιτούνται για να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις 

εργασίας και καλύτερες συνθήκες εργασίας στη σημερινή κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Σχέδιο τροπολογίας 890 
=== ECR//8205 === 

Κατάθεση: Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 01 — Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της 

αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις 

συνθήκες εργασίας της Ένωσης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 -7 394 000  66 193 600 31 456 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 -7 394 000  66 193 600 31 456 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Προκειμένου να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι το επίπεδο πληρωμών καθορίζεται με βάση τεχνικά 

κριτήρια, όπως τα ετήσια στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, και για να γίνουν εξοικονομήσεις 

σε γραμμές όπου εντοπίστηκαν χαμηλά επίπεδα εκτέλεσης (31,24% στις 13 Ιουλίου 2015), εντοπίστηκε ότι 

σε αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού μπορούν να βρεθούν πιθανοί τρόποι επίτευξης αποδοτικότητας του 

προϋπολογισμού.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 568 
=== EMPL/6269 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 01 — Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της 

αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις 

συνθήκες εργασίας της Ένωσης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 12 394 000 74 681 600 43 850 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 12 394 000 74 681 600 43 850 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού 

στόχου της Ένωσης για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και 

με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να ενισχυθεί η στήριξη της απασχόλησης και 

της κοινωνικής πολιτικής και πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη για το πρόγραμμα 

Progress.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 569 
=== EMPL/6270 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 01 — Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της 

αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις 

συνθήκες εργασίας της Ένωσης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016.  

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1166 
=== S&D//7070 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 01 — Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της 

αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις 

συνθήκες εργασίας της Ένωσης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 5 094 000 11 394 000 78 681 600 42 850 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 5 094 000 11 394 000 78 681 600 42 850 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού 

στόχου της Ένωσης για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και 

με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να ενισχυθεί η στήριξη της απασχόλησης και 

της κοινωνικής πολιτικής και πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη για το πρόγραμμα 

Progress. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4091 
=== BUDG/4091 === 

Κατάθεση: Jens Geier, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 02 — EURES — Προαγωγή της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων 

και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 
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Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 2 625 000 22 061 000 14 300 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 2 625 000 22 061 000 14 300 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 570 
=== EMPL/6272 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 02 — EURES — Προαγωγή της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων 

και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 4 625 000 22 061 000 16 300 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 4 625 000 22 061 000 16 300 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι δράσεις EURES που διευκολύνουν την κινητικότητα πρέπει να ενισχυθούν λόγω της θετικής τους 

επίδρασης στην οικονομία και την απασχόληση.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 963 
=== EPP//7536 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 02 — EURES — Προαγωγή της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων 

και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 1 335 000 2 825 000 23 061 000 14 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 1 335 000 2 825 000 23 061 000 14 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι πρόσθετες πιστώσεις αντανακλούν τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του 

2016, δηλαδή την προώθηση της απασχόλησης, των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. Η 

προτεινόμενη αύξηση αφορά ιδίως το πρόγραμμα «Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES», του οποίου η 

επιτυχής εφαρμογή και τα απτά αποτελέσματα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω το 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1167 
=== S&D//7071 === 
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Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 02 — EURES — Προαγωγή της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων 

και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 2 335 000 4 625 000 24 061 000 16 300 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 2 335 000 4 625 000 24 061 000 16 300 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι δράσεις EURES που διευκολύνουν την κινητικότητα πρέπει να ενισχυθούν λόγω της θετικής τους 

επίδρασης στην οικονομία και την απασχόληση. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4092 
=== BUDG/4092 === 

Κατάθεση: Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 03 — Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα — Αύξηση της πρόσβασης 

σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ιδίως τα πλέον 

απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, καθώς και τις επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  2 728 000 25 624 200 17 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  2 728 000 25 624 200 17 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4135 
=== BUDG/4135 === 

Κατάθεση: Victor Negrescu, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 03 — Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα — Αύξηση της πρόσβασης 

σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ιδίως τα πλέον 

απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, καθώς και τις επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
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 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 5 000 000 1 500 000 30 624 200 15 772 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 5 000 000 1 500 000 30 624 200 15 772 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Κάθε επιστροφή από χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το .......... παράγραφος 3 στοιχείο θ) του 

δημοσιονομικού κανονισμού. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Πρέπει να θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια σχετικά με τις 

εγκαταλελειμμένες κατοικίες που ανήκουν στο κράτος και να επιτραπεί σε ενδιαφερόμενους φορείς να 

επικοινωνήσουν με την αρμόδια αρχή προκειμένου να αποκτήσουν ακίνητο ή δικαίωμα χρήσης των εν 

λόγω οικοπέδων και κτιρίων για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Θα πρέπει επίσης να 

καθοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να δημιουργούν αυτές τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις και οι τοπικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν το δικαίωμα της χρήσης ή την 

κυριότητα. Το ισχύον σύστημα παραχώρησης ή δημόσιων διαγωνισμών πρέπει να αποφεύγεται, διότι 

ενδέχεται να παρεμποδίσει ή να σταματήσει τις πρωτοβουλίες για τη δημιουργία κοινωνικών 

επιχειρήσεων. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί η δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων οι οποίες είναι σε θέση να 

παρέχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες στις διάφορες κατηγορίες αποκλεισμένου πληθυσμού. Η αύξηση του 

ποσού που αναφέρεται στην παρούσα γραμμή έχει ως στόχο την υποστήριξη της δημιουργίας των υποδομών 

που απαιτούνται από τις εν λόγω επιχειρήσεις και την παροχή της απαραίτητης βοήθειας για τη δημιουργία 

και την ανάπτυξή τους. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4410 
=== BUDG/4410 === 

Κατάθεση: Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, 

Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês 

Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 03 — Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα — Αύξηση της πρόσβασης 

σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ιδίως τα πλέον 

απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, καθώς και τις επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και η εφαρμογή των λεγόμενων 

πολιτικών λιτότητας, τα μνημόνια συμφωνίας και τα προγράμματα προσαρμογής οδήγησαν σε ιστορικά 
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επίπεδα ανεργίας στην κοινωνία μας. Ως εκ τούτου, είναι αδικαιολόγητη η μείωση των πιστώσεων 

ανάληψης υποχρεώσεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015· αντίθετα, οι πιστώσεις πρέπει να 

αυξηθούν. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 632 
=== EFDD/7867 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 03 — Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα — Αύξηση της πρόσβασης 

σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ιδίως τα πλέον 

απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, καθώς και τις επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  10 000 000 25 624 200 24 272 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  10 000 000 25 624 200 24 272 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Είναι σημαντικό να στηριχθεί αυτό το κονδύλι μέσω ενίσχυσης του επιπέδου πιστώσεων πληρωμών. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 548 
=== EMPL/6208 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 03 — Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα — Αύξηση της πρόσβασης 

σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ιδίως τα πλέον 

απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, καθώς και τις επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 4 000 000 6 728 000 29 624 200 21 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 4 000 000 6 728 000 29 624 200 21 000 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Κάθε επιστροφή από χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το .......... παράγραφος 3 στοιχείο θ) του 

δημοσιονομικού κανονισμού. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Ποσό 4.000.000 ευρώ προορίζεται για την υποστήριξη και την παροχή τεχνικής βοήθειας σε όσους έχουν 

επωφεληθεί από μικροχρηματοδότηση. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Σύμφωνα με έρευνες είναι αναγκαίο οι δικαιούχοι του προγράμματος αυτού να λαμβάνουν τεχνική βοήθεια 
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και υποστήριξη από εμπειρογνώμονες κατά την έναρξη και τη συνέχιση της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 103 
=== FEMM/6008 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 03 — Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα — Αύξηση της πρόσβασης 

σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ιδίως τα πλέον 

απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, καθώς και τις επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000   25 624 200 14 272 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000   25 624 200 14 272 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Για την επίτευξη των γενικών στόχων του EaSI και ειδικότερα .......... Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική 

επιχειρηματικότητα είναι: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

– η αύξηση της πρόσβασης σε μικροχρηματοδότηση και η μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της για άτομα που 

έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την 

είσοδο ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, άτομα που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού 

αποκλεισμού και ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που επιθυμούν να 

ακολουθήσουν επιχειρηματική σταδιοδρομία, τα οποίαάτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση 

όσον αφορά την πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική αγορά και επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να 

αναπτύξουν τις δικές τους πολύ μικρές επιχειρήσεις· και για πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες 

που απασχολούν τέτοιου είδους εργαζόμενους· 

– οικοδόμηση της θεσμικής ικανότητας των παρόχων μικροπιστώσεων· 

– στήριξη της ανάπτυξης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις γυναίκες επιχειρηματίες εξακολουθεί να είναι η πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση. Η παροχή μικροχρηματοδοτικής βοήθειας μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να ξεκινήσουν 

μια επιχειρηματική σταδιοδρομία και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας και να στην 

αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1047 
=== GUE//7276 === 

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 

Βορείων Χωρών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 03 — Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα — Αύξηση της πρόσβασης 
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σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ιδίως τα πλέον 

απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, καθώς και τις επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και η εφαρμογή των λεγόμενων 

πολιτικών λιτότητας, τα μνημόνια συνεννόησης και τα προγράμματα προσαρμογής οδήγησαν σε ιστορικά 

επίπεδα ανεργίας στην κοινωνία μας· ως εκ τούτου, έχει καίρια σημασία όχι μόνο να μη μειωθούν οι 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, αλλά να 

αυξηθούν. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1168 
=== S&D//7072 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 02 03 — Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα — Αύξηση της πρόσβασης 

σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ιδίως τα πλέον 

απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, καθώς και τις επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 2 000 000 4 728 000 27 624 200 19 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 2 000 000 4 728 000 27 624 200 19 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι πιστώσεις του σχεδίου προϋπολογισμού δεν είναι αρκετά φιλόδοξες και, ως εκ τούτου, πρέπει να 

αυξηθούν. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4068 
=== BUDG/4068 === 

Κατάθεση: Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 03 11 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας  

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -20 360 000 -20 360 000 p.m. p.m. 

Αποθεματικό           
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 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Σύνολο 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -20 360 000 -20 360 000 p.m. p.m. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεν πρόκειται για ένα από τα βασικά καθήκοντα της ΕΕ. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ειδικός οργανισμός. Τα 

πιο πιεστικά ζητήματα θα μπορούσε να τα αναλαμβάνει η Επιτροπή· 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 624 
=== EFDD/7854 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 03 11 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας  

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -10 360 000 -10 360 000 10 000 000 10 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -10 360 000 -10 360 000 10 000 000 10 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεν θεωρούμε ότι αποτελεί προτεραιότητα η στήριξη ενός ιδρύματος χωρίς πραγματική προστιθέμενη αξία. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 571 
=== EMPL/6277 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 03 11 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας  

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 04 01 —  Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) 

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Ομάδα καθηκόντων και 
βαθμός 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) 

Θέσεις 

2016 2015 

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης 

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2014 

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης 

 Μόνιμες Έκτακτες Μόνιμες Έκτακτες Μόνιμες Έκτακτες 
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AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14  1  2  1 

AD 13  4  3  4 

AD 12 2 8 2 3 2 7 

AD 11 1 5 1 5 1 5 

AD 10 1 4  1 1 4 

AD 9 1 3 1 1 1 3 

AD 8 1 5 1 6 1 7 

AD 7 2 5 2 4 2 5 

AD 6  5  12  6 

AD 5  1 1 4   

Σύνολο AD  8 42 8 41 8 43 

AST 11       

AST 10  2  2  2 

AST 9  7  3  6 

AST 8  8  3  7 

AST 7 1 10  8  9 

AST 6 3  1 5 2 2 

AST 5 2 8 2 1 3 6 

AST 4 1  1 6 2 1 

AST 3   1 4 1 1 

AST 2 1 1  4 1 1 

AST 1  2 

1 

5 1 1 1 

Σύνολο AST  8 38 

37 

10 37 10 36 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

Σύνολο AST/SC        

Γενικό σύνολο 16 80 

79 

18 78 18 79 

Σύνολο προσωπικού 96 

95 

96 97 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η προσέγγιση της ομάδας κατανομής προσωπικού δεν είναι η κατάλληλη. Το ποσό θα καλύψει μία θέση 

έκτακτου υπαλλήλου AST1 στον πίνακα προσωπικού.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 104 
=== FEMM/6009 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 03 11 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας  

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000   20 360 000 20 360 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000   20 360 000 20 360 000 
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Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Τμήμα της πίστωσης αυτής προορίζεται να καλύψει, επίσης, .......... θεμάτων σε σχέση με τις πολιτικές για 

την οικογένεια: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

– πολιτικές φιλικές προς την οικογένειατις οικογένειες πολιτικές στην εργασία (ισορροπία ανάμεσα στην 

επαγγελματική και οικογενειακή ζωή,μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής, συνθήκες εργασίας 

κ.ά.). Σε αυτές περιλαμβάνεται και η διεξαγωγή μελέτης για τη σύγκριση αντίστοιχα της κατάστασης 

εργαζόμενων μητέρων, μητέρων που επιλέγουν να μείνουν στο σπίτι και άτεκνων γυναικών, έτσι ώστε 

να διερευνηθεί περαιτέρω η θέση κάθε μίας από αυτές τις ομάδες γυναικών στην αγορά εργασίας, 

εξετάζοντας συγκεκριμένα τα επίπεδα ανεργίας, αμοιβών και συνταξιοδοτικών διαφορών, και 

σταδιοδρομίας,κ.λπ.), 

– παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση των οικογενειών όσον αφορά τη στέγαση στην Κοινότητα 

(πρόσβαση των οικογενειών σε αξιοπρεπή στέγη), 

– διά βίου στήριξη της οικογένειας για τη μέριμνα παιδιών και άλλα ζητήματα που εμπίπτουν στην 

αποστολή του Ιδρύματος. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Σημαντικό τμήμα της εξισορρόπησης εργασιακής και οικογενειακής ζωής είναι η απόφαση τεκνοποίησης 

και φροντίδας των παιδιών. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλυση της επίδρασης των οικογενειακών 

επιλογών στη μεταγενέστερη σταδιοδρομία, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασής τους στις μισθολογικές 

και συνταξιοδοτικές διαφορές ανάμεσα στα φύλα. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 800 
=== VERT/7729 === 

Κατάθεση: Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 03 11 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας  

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η προσέγγιση της ομάδας ανακατανομής προσωπικού δεν είναι η κατάλληλη. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4002 
=== BUDG/4002 === 

Κατάθεση: Biljana Borzan 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 03 12 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
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Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Ο Οργανισμός πρέπει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .......... επιχειρησιακών δαπανών και 

δαπανών διοικητικής λειτουργίας. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Σκοπός του Οργανισμού είναι να παρέχειη παροχή στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, στατα κράτη μέλη και 

στα ενδιαφερόμενα μέρη τεχνικές, επιστημονικές και οικονομικές πληροφορίες,τεχνικών, επιστημονικών 

και οικονομικών πληροφοριών που είναι χρήσιμες για τονστον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στον 

χώρο εργασίας. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα φύλου στον τομέα της υγεία και 

ασφάλειας στον χώρο εργασίας. στην εργασία. 

Μετά την παράγραφο: 

Οι εισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τη συμφωνία .......... αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

γενικού προϋπολογισμού. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Η συνεισφοράεισφορά της Ένωσης για το 2016 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 14 679 000συνολικά σε 

14 671 260 ευρώ. Ένα ποσόΠοσό ύψους 16 000 ευρώ, προερχόμενοτο οποίο προέρχεται από την ανάκτηση 

πλεονάσματος, προστίθεται στο ποσό των 14 663 00014 655 260 ευρώ που έχει εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Ο τομέας της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας περιλαμβάνει προκλήσεις σχετικές με το φύλο που 

δεν μπορούν να αγνοηθούν, όπως είναι ο διαχωρισμός στην εργασία, οι μισθολογικές διαφορές, το ωράριο 

εργασίας, οι χώροι εργασίας, οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας, ο καταμερισμός των οικιακών εργασιών, ο 

σεξισμός και οι διακρίσεις λόγω βιολογικού φύλου καθώς και οι σωματικές διαφορές μεταξύ αντρών και 

γυναικών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την αναπαραγωγή, οι οποίες συνιστούν παράγοντες που έχουν 

επίδραση στους κινδύνους που οι γυναίκες αντιμετωπίζουν στον χώρο εργασίας. Αυτοί οι συναφείς με το 

φύλο παράγοντες πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία και ασφάλεια στον χώρο 

εργασίας.  

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4069 
=== BUDG/4069 === 

Κατάθεση: Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 03 12 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
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 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -14 655 260 -14 655 260 p.m. p.m. 

Αποθεματικό           

Σύνολο 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -14 655 260 -14 655 260 p.m. p.m. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεν πρόκειται για ένα από τα βασικά καθήκοντα της ΕΕ. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ειδικός οργανισμός. Τα 

πιο πιεστικά ζητήματα θα μπορούσε να τα αναλαμβάνει η Επιτροπή· 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4074 
=== BUDG/4074 === 

Κατάθεση: Jens Geier, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 03 12 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 633 
=== EFDD/7868 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 03 12 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -4 655 260 -4 655 260 10 000 000 10 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -4 655 260 -4 655 260 10 000 000 10 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεν είναι σαφής ο ρόλος και η πραγματική προστιθέμενη αξία του εν λόγω οργανισμού της ΕΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 572 
=== EMPL/6278 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Άρθρο 04 03 12 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 15 740 15 740 14 671 000 14 671 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 15 740 15 740 14 671 000 14 671 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Οι εισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τη συμφωνία .......... αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

γενικού προϋπολογισμού. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Η συνεισφοράεισφορά της Ένωσης για το 2016 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 14 679 000συνολικά σε 

14 671 260 ευρώ. Ένα ποσόΠοσό ύψους 16 000 ευρώ, προερχόμενοτο οποίο προέρχεται από την ανάκτηση 

πλεονάσματος, προστίθεται στο ποσό των 14 663 00014 655 260 ευρώ που έχει εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι ευρωπαίοι εργοδότες και οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της 

επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας . Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων έχει μεγάλη σημασία και 

απαιτεί τη διάθεση επαρκών πόρων για τον σκοπό αυτό 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 114 
=== FEMM/6025 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 03 12 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Ο Οργανισμός πρέπει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .......... επιχειρησιακών δαπανών και 

δαπανών διοικητικής λειτουργίας. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Σκοπός του Οργανισμού είναι να παρέχειη παροχή στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, στατα κράτη μέλη και 

στα ενδιαφερόμενα μέρη τεχνικές, επιστημονικές και οικονομικές πληροφορίες,τεχνικών, επιστημονικών 

και οικονομικών πληροφοριών που είναι χρήσιμες για τονστον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στον 

χώρο εργασίας. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα φύλου στον τομέα της υγεία και 

ασφάλειας στον χώρο εργασίας.στην εργασία. 
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Μετά την παράγραφο: 

Οι εισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τη συμφωνία .......... αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

γενικού προϋπολογισμού. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Η συνεισφοράεισφορά της Ένωσης για το 2016 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 14 679 000συνολικά σε 

14 671 260 ευρώ. Ένα ποσόΠοσό ύψους 16 000 ευρώ, προερχόμενοτο οποίο προέρχεται από την ανάκτηση 

πλεονάσματος, προστίθεται στο ποσό των 14 663 00014 655 260 ευρώ που έχει εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού. Ο τομέας της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας 

περιλαμβάνει προκλήσεις σχετικές με το φύλο που δεν μπορούν να αγνοηθούν, όπως είναι ο διαχωρισμός 

στην εργασία, οι μισθολογικές διαφορές, το ωράριο εργασίας, οι χώροι εργασίας, οι επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας, καταμερισμός των οικιακών εργασιών, ο σεξισμός και οι διακρίσεις λόγω βιολογικού φύλου 

καθώς και οι σωματικές διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την 

αναπαραγωγή, συνιστούν παράγοντες που έχουν επίδραση στους κινδύνους που οι γυναίκες αντιμετωπίζουν 

στον χώρο εργασίας. Αυτοί οι συναφείς με το φύλο παράγοντες πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να 

βελτιωθεί η υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας. 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4066 
=== BUDG/4066 === 

Κατάθεση: Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 03 13 — Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 13 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -17 051 000 -17 051 000 p.m. p.m. 

Αποθεματικό           

Σύνολο 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -17 051 000 -17 051 000 p.m. p.m. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεν πρόκειται για ένα από τα βασικά καθήκοντα της ΕΕ. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ειδικός οργανισμός. Τα 

πιο πιεστικά ζητήματα θα μπορούσε να τα αναλαμβάνει η Επιτροπή· 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 634 
=== EFDD/7869 === 

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 03 13 — Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 
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 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 13 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -7 051 000 -7 051 000 10 000 000 10 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -7 051 000 -7 051 000 10 000 000 10 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Δεν είναι σαφής η πραγματική προστιθέμενη αξία του εν λόγω Κέντρου. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 573 
=== EMPL/6279 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 77 02 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Προστασία της κατοικίας 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 77 02 p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Μετατροπή του δοκιμαστικού σχεδίου σε προπαρασκευαστική ενέργεια.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1122 
=== S&D//7022 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 77 02 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Προστασία της κατοικίας 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 77 02 p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Μετατροπή του δοκιμαστικού σχεδίου σε προπαρασκευαστική ενέργεια. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4301 
=== BUDG/4301 === 

Κατάθεση: Richard Howitt 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Θέση 04 03 77 14 — Προπαρασκευαστική ενέργεια — Κοινωνική καινοτομία με κινητήρια δύναμη την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματικότητα των νέων 

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 77 14 p.m. 697 907 p.m. 500 000 p.m. 500 000   p.m. 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο p.m. 697 907 p.m. 500 000 p.m. 500 000   p.m. 500 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει αναλήψεις υποχρεώσεων .......... έτη στο πλαίσιο της 

προπαρασκευαστικής ενέργειας. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Το παρόν κονδύλιο του προϋπολογισμού προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες της ΓΔ Απασχόλησης ώστε 

να συνεχίσει να συγκαλείται η ομάδα υψηλού επιπέδου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη συνέχιση 

του διαλόγου και την κατανόηση των κοινωνικών επιχειρηματικών πρακτικών και, με τον τρόπο αυτό, την 

προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας, στο πλαίσιο της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 574 
=== EMPL/6283 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 77 17 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Κάρτα κοινωνικής ασφάλισης 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 77 17 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει υποχρεώσεις .......... προς εκκαθάριση στο πλαίσιο του 

δοκιμαστικού σχεδίου. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο θα διερευνήσει τα πλεονεκτήματα από την καθιέρωση και –αν κριθεί 

σκόπιμο– τη θέση στη διάθεση των ενδιαφερομένων, πανευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εγγράφου με λεπτομερή 

στοιχεία της κοινωνικής ασφάλισης των ασφαλισμένων, το οποίο δεν θα είναι δυνατόν να παραχαραχθεί, 

και στο οποίο θα είναι αποθηκευμένα όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για την επαλήθευση του 

καθεστώτος απασχόλησης του/της κατόχου, όπως στοιχεία για το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης και τον 

χρόνο εργασίας του/της, και το οποίο θα υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες για την προστασία των 
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δεδομένων, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· Το δελτίο 

αυτό, εκτός από το γεγονός ότι θα είναι χρήσιμο για την ενημέρωση του εργαζομένου, θα συνιστά κυρίως 

ένα εργαλείο που θα επιτρέπει στις επιθεωρήσεις εργασίας να εντοπίζουν αποτελεσματικότερα την 

κατάχρηση και να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της κοινωνικής και εργατικής 

νομοθεσίας στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει σε τακτική βάση έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εξέλιξη του εν λόγω δοκιμαστικού σχεδίου. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η συνέχιση του δοκιμαστικού σχεδίου και η εφαρμογή των εναπομεινασών δράσεών του απαιτούν 

αυξημένο προϋπολογισμό. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1125 
=== S&D//7025 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 77 17 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Κάρτα κοινωνικής ασφάλισης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 77 17 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η συνέχιση του δοκιμαστικού σχεδίου και η εφαρμογή των εναπομεινασών δράσεών του απαιτούν 

αυξημένο προϋπολογισμό. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 804 
=== VERT/7733 === 

Κατάθεση: Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 04 03 77 20 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Συνέπειες των περικοπών στις κοινωνικές παροχές 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 77 20 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Σύμφωνα με όσα είχε ζητήσει το ΕΚ το 2014 το εν λόγω δοκιμαστικό σχέδιο θα πρέπει να εκτελεστεί 

πραγματικά από την Επιτροπή και θα πρέπει να διατηρήσει τη δική του, χωριστή γραμμή του 

προϋπολογισμού. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Σχέδιο τροπολογίας 549 
=== EMPL/6216 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 23 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 77 23       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ - για την διαγενεακή συνεργασία σχετικά 

με την εργασία στην Ευρώπη 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

- Εκστρατείες ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης 

- Σεμινάρια στις περιοχές/περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο για την προώθηση επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων 

- Μαθήματα κατάρτισης/ανταλλαγές πρακτικών με επιτυχημένους τοπικούς επιχειρηματίες 

- Διαμόρφωση μεθόδου για την επικύρωση πιθανών δημόσιων ή ιδιωτικών μέτρων για τη στήριξη 

μορφών διαγενεακής συνεργασίας στον τομέα της καινοτομίας και της ανάπτυξης, ιδίως στην 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και την παροχή καθοδήγησης 

- Ανάπτυξη γνώσεων όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχουν οι υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί και εθνικοί 

κανονισμοί στη διαγενεακή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 

περιλαμβανομένης της ανεπίσημης κατάρτισης, και στην ικανοποίηση όσον αφορά τον χώρο εργασίας, 

και παροχή των αναγκαίων στοιχείων για πιθανές προσαρμογές, εφόσον χρειαστεί 

- Παροχή βοήθειας για την καθιέρωση δεικτών σχετικά με τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο στον 

τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, περιλαμβανομένης της ανεπίσημης κατάρτισης, και στην 

ικανοποίηση στον χώρο εργασίας 

- Ανάπτυξη εργαλείων για την αξιολόγηση -από την άποψη της αποδοτικής χρήσης των δημόσιων και 

ιδιωτικών πόρων- της κοινωνικοοικονομικής αξίας, σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο, 

που έχει η διαγενεακή συνεργασία σε επιχειρήσεις και της ικανοποίησης στον χώρο εργασίας, ιδίως στην 

εκπαίδευση και μέσω της αμοιβαίας κατάρτισης, της παροχής συμβουλών και της παροχής 

καθοδήγησης 

- Αξιολόγηση της χρησιμότητας ενός πιθανού μελλοντικού ευρωπαϊκού προγράμματος ή πολιτικής που 

θα υποστηρίζει τη διαγενεακή κατάρτιση, την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης και άλλες μορφές 

διαγενεακής συνεργασίας υπέρ της ανάπτυξης 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
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σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η μακροχρόνια ανεργία οδηγεί τα μέλη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε ιδιαίτερα επισφαλή θέση και 

η ηλικία είναι η πιο καθοριστική μεταβλητή για τη μακροχρόνια ανεργία. Οι ηλικιωμένοι άνεργοι δεν έχουν 

την ίδια πρόσβαση σε δάνεια και χρηματοδοτικές δυνατότητες, όπως οι άνεργοι νέοι.  

Το δοκιμαστικό σχέδιο επικεντρώνεται σε όσους διαθέτουν σημαντική επαγγελματική πείρα και βρίσκονται 

αντιμέτωποι με τη μακροχρόνια ανεργία.  

Με το δοκιμαστικό αυτό σχέδιο, το στοχευόμενο κοινό θα εξοικειωθεί με διαφορετικούς τρόπους 

απόκτησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων για συγκεκριμένα σχέδια στον τομέα της αυτοαπασχόλησης. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 550 
=== EMPL/6217 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 24 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 77 24       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Ονομασία: 

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Η ενεργός συμμετοχή της νεότερης και μεγαλύτερης γενιάς της 

Ευρώπης στις διαδικασίες πολιτικής συνδιαχείρισης και συναπόφασης  

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Βασική έρευνα σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό 

την εξεύρεση τομέων δράσεων ή μάλλον την εκτίμηση των πολιτικών συνεπειών.  

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 

26.10.2012, σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Αυτή η προπαρασκευαστική ενέργεια αποσκοπεί στην εφαρμογή της Λευκής και της Πράσινης Βίβλου 

σχετικά με επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις, οι οποίες αφορούν τη μεγάλη σημασία της 

ευρωπαϊκής πολιτικής των γενεών.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 551 
=== EMPL/6222 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 29 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 77 29       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Μια νέα αρχή - ενίσχυση της καλής διαβίωσης των παιδιών με αναπηρίες και/ή 

με ειδικές ανάγκες που ζουν σε ιδρύματα για παιδιά που στερούνται γονικής μέριμνας (ορφανοτροφεία) 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

- Βελτίωση της κατάστασης των παιδιών με αναπηρίες και/ή ειδικές ανάγκες που ζουν 

ιδρύματα για παιδιά που στερούνται γονικής μέριμνας (ορφανοτροφεία) 

- Βελτίωση των προσόντων του προσωπικού σε ιδρύματα για παιδιά που στερούνται γονικής μέριμνας 

(ορφανοτροφεία) μέσω ειδικών προγραμμάτων και καταρτίσεων επικεντρωμένων στις ειδικές ανάγκες 

των παιδιών με αναπηρίες και/ή ειδικές ανάγκες 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Στόχος του δοκιμαστικού σχεδίου είναι η βελτίωση της κατάστασης των παιδιών με αναπηρίες και/ή με 

ειδικές ανάγκες που ζουν σε ιδρύματα για παιδιά που στερούνται γονικής μέριμνας (ορφανοτροφεία) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 575 
=== EMPL/6289 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 35 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 77 35       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Πράσινοι πτυχιούχοι για ένα βιώσιμο μέλλον 
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Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Στόχος του σχεδίου είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης των νέων, μέσω της 

απελευθέρωσης του δυναμικού της πράσινης οικονομίας, που επιτρέπει στις ΜΜΕ να καινοτομούν, να 

δημιουργούν και να αναπτύσσονται.  

Ένα πρόγραμμα θέσεων αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για πτυχιούχους σχετικά με τη βιωσιμότητα, 

το οποίο θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας, επιτρέποντας στους 

συμμετέχοντες να αντλούν διδάγματα σχετικά με τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο του «πραγματικού 

κόσμου», ενώ συγχρόνως θα εφαρμόζουν και θα αξιοποιούν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που 

απέκτησαν με τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης θα παρέχουν ευκαιρίες 

εργασίας σε συμμετέχοντες με διαφορετικές δεξιότητες σε διάφορους τομείς, και θα παρέχουν μια 

ευκαιρία για τους πτυχιούχους που ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα και οι οποίοι επιθυμούν να 

εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τις πανεπιστημιακές σπουδές τους 

με στόχο να επιτύχουν θετικά και ορατά αποτελέσματα.  

Η ανάπτυξη των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτείται για την απασχόληση στην 

παγκόσμια αγορά των περιβαλλοντικών θέσεων εργασίας θα αποτελέσει βασικό προσόν για μια 

μελλοντική σταδιοδρομία σε μια βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ολοένα και 

περισσότεροι εργοδότες απαιτούν από τους νεοπροσληφθέντες εργαζομένους τους να επιδεικνύουν 

ευρύτερη κατανόηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών πτυχών της εργασίας τους, 

έτσι ώστε να συμβάλλουν σε βελτιωμένα από περιβαλλοντική άποψη αποτελέσματα, αποδοτικότητα, 

καινοτομία και επιχειρηματικές ευκαιρίες.  

Μέσω συντονισμένων θέσεων πρακτικής άσκησης για πτυχιούχους, δίνεται η ευκαιρία στους 

πτυχιούχους να αποδείξουν την αξία τους και να χρησιμοποιήσουν τις κορυφαίες γνώσεις τους και την 

κατανόησή τους, και οι εργαζόμενοι μπορούν να δουν τα πράγματα με μια φρέσκια ματιά που μπορεί να 

τους εφοδιάσει με νέες πληροφορίες και τρόπους σκέψης σχετικά με τη βιωσιμότητα και την κλιματική 

αλλαγή.  

Ακολουθώντας επιτυχημένα πρότυπα 

Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για να δοκιμαστούν και να διαβαθμιστούν και να αναπαραχθούν 

επιτυχημένα μοντέλα συντονισμένης ανάπτυξης θέσεων πρακτικής άσκησης, καθώς και προσλήψεων, 

εισαγωγής, κατάρτισης, υποστήριξης και απασχόλησης για πτυχιούχους. Σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν 

ήδη συσταθεί και λειτουργούν ορισμένα επιτυχημένα πρότυπα που παρέχουν σε οργανώσεις, και κυρίως 

σε ΜΜΕ, την υποστήριξη, τις ικανότητες και τους πόρους που απαιτούνται ώστε να έχουν πρόσβαση 

στη δεξαμενή εξειδικευμένων πτυχιούχων ιδίως όσον αφορά θέματα πρόσληψης, επιλογής και διαρκούς 

κατάρτισης για τους αποφοίτους. Συνιστά έναν τρόπο αξιοποίησης του δυναμικού της αγοράς εργασίας 

των πτυχιούχων που δεν εμφανίζει σημαντικό κίνδυνο και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.  

Παρόμοια πρότυπα, όπως το Change Agents UK και το πρόγραμμα Zukunftspiloten στη Γερμανία 

οδήγησαν σε υψηλά ποσοστά απασχολησιμότητας μετά το πέρας του προγράμματος, καθώς πολλές 

θέσεις πρακτικής άσκησης κατέληξαν σε περαιτέρω ευκαιρίες απασχόλησης τόσο στο ΗΒ όσο και σε 

ολόκληρη την Ευρώπη.  

Πέρα από την υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τα επιτυχημένα προγράμματα 

συμπληρώνουν την κινητικότητα των νέων εντός και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 

Το Change Agents UK συνεργάζεται με οργανώσεις με στόχο τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας 

για προσφάτως αποφοιτήσαντες και τοποθετεί περισσότερους από 200 πτυχιούχους ετησίως σε 

αμειβόμενες ή επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΗΒ. Η επιτυχία του προγράμματος είχε ως 

αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί από το Εθνικό Γραφείο Ecorys ως εμβληματική περιπτωσιολογική 

μελέτη όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για προγράμματα κινητικότητας 

(www.uk.ecorys.com/news/november-2013/14nov13.html),  
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Σύνδεση με προτεραιότητες και με πολιτικές ή νομοθετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ 

Στην ανακοίνωση COM(2007)0498 με τίτλο «Για την προαγωγή της πλήρους συμμετοχής των νέων στην 

εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία» προτείνεται να αναληφθεί μια «πρωτοβουλία σχετικά με 

έναν ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης» 

Συστάσεις του Συμβουλίου, Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για τις 

περιόδους πρακτικής άσκησης 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: Αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας (COM(2014)446),  

Στρατηγική «ΕΕ 2020», πρωταρχικοί στόχοι για την απασχόληση, το κλίμα και την ενέργεια 

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων 

εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας (2010/2010(INI)) στην οποία ζητείται από την 

Επιτροπή να ενθαρρύνει τις συμπράξεις πανεπιστημίων και επιχειρηματικού τομέα προκειμένου να 

προωθήσει την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία μιας 

κοινωνίας της γνώσης, στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας και στη δημιουργία καλύτερων 

προοπτικών απασχόλησης των διπλωματούχων, 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης 

των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και 

μαθητείας  

Έκθεση του ΕΚ με τίτλο: καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις (2013/2045(INI)) 

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας 

(COM(2014)446 τελικό), 

Ενέργειες/μέτρα προς χρηματοδότηση 

Διενέργεια επιτελικής μελέτης για την εξεύρεση προτύπων όπως το σύστημα ενσωμάτωσης αποφοίτων 

Change Agents στο ΗΒ και το πρόγραμμα Zukunftspiloten στη Γερμανία σε ολόκληρη την Ευρώπη 

Εργασία με κατάλληλους εταίρους σε έξι χώρες της ΕΕ για να αναπτυχθεί ένα εστιασμένο στον εργοδότη 

πρόγραμμα προσλήψεων, επιλογής, εκπαίδευσης και υποστήριξης για την ενσωμάτωση των πτυχιούχων 

στην πράσινη οικονομία. 

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα συστήματα μεταξύ των κρατών μελών και εξέταση της 

σκοπιμότητας επέκτασής τους σε άλλα κράτη μέλη. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Αυτονόητο δοκιμαστικό σχέδιο.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 576 
=== EMPL/6291 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
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SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 37 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 77 37       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Ονομασία: 

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Ευρωπαϊκά δίκτυα που παρέχουν διευκολύνσεις για την ενσωμάτωση 

υπηκόων τρίτων χωρών και των οικογενειών τους στην αγορά εργασίας 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Έως σήμερα οι ενέργειες που στοχεύουν στην ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας 

περιορίζονταν σε διακινούμενους εργαζόμενους της ΕΕ και σε αποσπάσεις εργαζομένων στο εσωτερικό 

της ΕΕ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών εκπροσωπούν περισσότερο από το 60% του πληθυσμού των 

διακινούμενων εργαζόμενων και το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω μέσα στα επόμενα 

έτη. Θα πρέπει να διατεθούν πόροι για να ενισχυθούν οι συντονισμένες ευρωπαϊκές στρατηγικές 

ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν ως στόχο την πρόσβαση σε πληροφορίες, την 

νόμιμη παραμονή και την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, την υποστήριξη της ενδοενωσιακής 

κινητικότητας των υπηκόων τρίτων χωρών και τη δυνατότητα μεταφοράς των προσόντων που έχουν 

αποκτήσει στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής.  

Προπαρασκευαστική ενέργεια που θα ενσωματώσει τα οφέλη της ενισχυμένης διασυνοριακής 

συνεργασίας στα δίκτυα των σημείων επαφής των διακινουμένων εργαζομένων, που συστάθηκαν από 

τους κοινωνικούς εταίρους για την παροχή πληροφοριών/συνδρομής/υπηρεσιών ενσωμάτωσης για τους 

υπηκόους τρίτων χωρών και τις οικογένειές τους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος κάποιου κράτους 

μέλους. Η προπαρασκευαστική ενέργεια θα δημιουργήσει: 

- κέντρα αριστείας για τη σωστή εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ για την μετανάστευση και την 

κινητικότητα του εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες. 

- μια πλατφόρμα που θα συνδέει τα κέντρα επαφής έτσι ώστε να υποστηρίζεται η ενδοενωσιακή 

κινητικότητα των διακινούμενων εργαζόμενων τρίτων χωρών  

- μια πλατφόρμα για τη διασφάλιση της δυνατότητας ενδοενωσιακής μεταφοράς των προσόντων που 

αποκτούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών στις τοπικές αγορές εργασίας  

- διευκολύνσεις για την παροχή πληροφοριών σε υπηκόους τρίτων χωρών πριν από την αναχώρησή τους 

- τακτική ανταλλαγή και πολλαπλασιασμό των βέλτιστων πρακτικών για την εργασιακή ενσωμάτωση 

των υπηκόων τρίτων χωρών 

Προκειμένου να διασφαλιστούν τα ευρύτερα και πιο μακροχρόνια αποτελέσματα προς όφελος των 

υπηκόων τρίτων χωρών, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην προπαρασκευαστική ενέργεια δίκτυα που 

έχουν δημιουργηθεί από συνδικαλιστικές οργανώσεις και/ή ενώσεις εργοδοτών, και συγκεκριμένα: 

- δίκτυα που παρέχουν βοήθεια για την ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών σε τουλάχιστον 10 κράτη 

μέλη 

- δίκτυα που αποτελούνται από οργανώσεις με βαθιά ριζωμένη παρουσία στο έδαφος τουλάχιστον 10 

κρατών μελών της ΕΕ 

- Οι οργανώσεις που ανήκουν στα δίκτυα θα πρέπει να είναι 
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o ενώσεις υπηκόων τρίτων χωρών 

o συμμετοχικές οργανώσεις που είναι ανοικτές προς μέλη που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών 

o οργανώσεις που έχουν ως αποστολή να παρέχουν διευκολύνσεις για την ενσωμάτωση των μεταναστών 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 

26.10.2012, σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Νέα προπαρασκευαστική ενέργεια. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 578 
=== EMPL/6294 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 36 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 77 36       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Ονομασία: 

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Προς χώρους εργασίας χωρίς αμίαντο στην ΕΕ 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Ο αμίαντος είναι μία από τις πιο σημαντικές καρκινογόνες ουσίες που προέρχονται από το περιβάλλον 

της εργασίας, και προκαλεί σχεδόν το 50% των θανάτων από επαγγελματικό καρκίνο.  

Σχεδόν 125 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εκτίθενται στον αμίαντο στον χώρο εργασίας. Σύμφωνα 

με εκτιμήσεις της ΠΟΥ, περισσότεροι από 107.000 θάνατοι κάθε χρόνο οφείλονται στην επαγγελματική 

έκθεση στον αμίαντο.  

Έχουν καταγραφεί περίπου 3000 χρήσεις αμιάντου, στις οποίες περιλαμβάνονται τα «άφλεκτα» 

υφάσματα, η εσωτερική επένδυση συμπλέκτη και φρένου, οι πλάκες και οι σωλήνες αμιαντοτσιμέντου, 

τα προϊόντα επένδυσης για δάπεδα και οροφές, υλικά ηλεκτρικής και θερμικής μόνωσης, υλικά 

επικάλυψης και θερμικοί θώρακες. Οι ίνες αμιάντου μπορεί να νηματοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν 

για την παραγωγή υφασμάτων.  

Συχνά ο αμίαντος αποτελούσε συστατικό στοιχείο των κεραμιδιών οροφής και χρησιμοποιείτο επίσης 

στα αυτοκίνητα, στα φρένα ή ως μονωτική ίνα. Ο αμίαντος είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως 

για τη διήθηση κάθε τύπου υγρών - από την μπύρα μέχρι τις χημικές ουσίες. Χρησιμοποιείτο επίσης στον 

εξοπλισμό προστασίας. Η τεχνική πυροπροστασία πραγματοποιείτο συχνά με αμίαντο. 

Στην Ευρώπη, η χρήση αμιάντου απαγορεύεται, ωστόσο, οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν στον 
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αμίαντο κατά την αφαίρεση του αμιάντου ή και τυχαία κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων συντήρησης 

και κατεδάφισης. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες που αφορούν τα προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια της 

αφαίρεσης του αμιάντου και, συνεπώς, η τυχαία έκθεση μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο επικίνδυνη, 

δεδομένου ότι πρόκειται για κίνδυνο που δεν έχει συνειδητοποιηθεί. 

Ο αμίαντος εξακολουθεί να υπάρχει σε: 

 Βιομηχανικά κτίρια 

 Κατοικίες 

 Πλοία 

 Συστήματα θέρμανσης ή ψύξης 

 Εξοπλισμό και εγκαταστάσεις εργασίας  

Αυτή η προπαρασκευαστική ενέργεια προορίζεται να προωθήσει την εφαρμογή της οδηγίας 2009/148/ΕΚ 

σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον 

αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας και να δώσει συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 14 Μαρτίου 2013 σχετικά με τις απειλές κατά της υγείας στον χώρο εργασίας λόγω 

αμίαντου (2012/2065(INI)).  

Σύνδεση με προτεραιότητες και με πολιτικές ή νομοθετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ 

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

Η προπαρασκευαστική ενέργεια θα προβλέψει την ταχεία εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης της 

EMPL σχετικά με τις απειλές κατά της υγείας στον χώρο εργασίας λόγω αμιάντου και τις προοπτικές 

πλήρους εξάλειψης του υπάρχοντος αμίαντου (2012/2065(INI)) που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια στις 14 

Μαρτίου 2013.  

Θα συμβάλει στην ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 

που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας.  

Η προπαρασκευαστική ενέργεια θα τροφοδοτήσει επίσης τη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία και την 

ασφάλεια στην εργασία (2014-2020), η οποία επιβεβαιώνει ότι οι ασθένειες που οφείλονται στον αμίαντο 

απαιτούν διαρκή ειδική προσοχή.  

Δράσεις/Μέτρα που θα χρηματοδοτηθούν 

Στα μέτρα θα περιλαμβάνονται:  

 μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/148/ΕΚ στα κράτη μέλη, στην οποία θα 

υπογραμμίζονται οι βέλτιστες πρακτικές κρατών μελών που εφαρμόζουν ήδη τέτοια υποχρεωτικά 

συστήματα ελέγχου και η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων αυτών·  

 με βάση την έκθεση, ο σχεδιασμός μιας μεθόδου για τον έλεγχο και την καταγραφή του αμιάντου στους 

χώρους εργασίας ενόψει ενός μεταγενέστερου ελέγχου αυτών των κτιρίων·  

 αξιολόγηση του αντικτύπου και ανάλυση κόστους/οφέλους σχετικά με τη δυνατότητα θέσπισης σχεδίων 

δράσης για την ασφαλή απομάκρυνση του αμιάντου από τους χώρους εργασίας, με ιδιαίτερη προσοχή σε 

κτίρια που παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες απαιτούν τακτική πρόσβαση του κοινού· 

Η προπαρασκευαστική αυτή ενέργεια θα μπορούσε επίσης να καλύπτει:  

 τον σχεδιασμό προτύπων της ΕΕ για δημόσια μητρώα αμιάντου, τα οποία θα μπορούσαν να 

χρησιμεύσουν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει ο αμίαντος στους 

εργαζόμενους και τους εργοδότες πριν από τη διενέργεια εργασιών ανακαίνισης·  

 μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης με στόχο να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες ώστε να προβαίνουν σε 

αποτελεσματικούς ελέγχους και σε αξιολόγηση των κινδύνων από αμιαντούχα υλικά στις εγκαταστάσεις 
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τους·  

 μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τον αμίαντο 

και διεξοδικές πληροφορίες σχετικά με την παρουσία αμιάντου·  

 την ανάπτυξη κατάλληλης κατάρτισης και διαδικασιών ασφαλούς εργασίας για τους εργαζόμενους που 

ενδέχεται να έχουν εκτεθεί σε αμιαντούχα υλικά (εργάτες στον τομέα των κατασκευών· ανθρακωρύχοι· 

μηχανικοί αυτοκινήτων· εργαζόμενοι στον ναυτιλιακό τομέα κ.λπ.). 

 τη δημιουργία ενός δικτύου της ΕΕ για τα θύματα της επαγγελματικής έκθεσης στον αμίαντο, 

παρέχοντάς τους επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την παροχή ιατρικής φροντίδας και στήριξης, 

και νομικής συνδρομής σε περίπτωση άσκησης προσφυγής. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 

26.10.2012, σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Αυτονόητο δοκιμαστικό σχέδιο.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 579 
=== EMPL/6295 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 30 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 77 30       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Η μείωση της ανεργίας των νέων και η σύσταση συνεταιρισμών ως μέτρο για την 

ενίσχυση των εργασιακών ευκαιριών στην ΕΕ 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Στην ΕΕ υπάρχουν δύο ομάδες που πλήττονται από την ανεργία, οι οποίες έχουν έχουν εξαιρετικά υψηλό 

δυναμικό: οι νέοι και οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ομάδες αυτές θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στην ΕΕ μέσω της εργασίας σε συνεταιρισμούς οι οποίοι θα είναι επίσης 

ιδιοκτησία τους. Ωστόσο, προκειμένου να γίνει αυτό χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη με την 

μορφή εκπαίδευσης σχετικής με την αγορά εργασίας.  

Οι εργατικοί συνεταιρισμοί καθιστούν εφικτή από οικονομική άποψη την ίδρυση επιχείρησης, και λόγω 

του κοινοτικού χαρακτήρα τους και των κοινών ευκαιριών και υποχρεώσεων καθιστούν δυνατό για τα 

μέλη τους να εργάζονται στην εταιρία και να είναι συγχρόνως ιδιοκτήτες ενός μεριδίου της με χαμηλό 

κίνδυνο. Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν νέους εργατικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους οι 
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ατομικές δεξιότητες και οι γνώσεις των μεμονωμένων ατόμων θα συνδυάζονται προς το κοινό τους 

όφελος και συμφέρον. Αυτοί οι συνεταιρισμοί θα μπορούν κατά πάσα πιθανότητα να προσφέρουν 

βιώσιμες θέσεις εργασίας στους ιδιοκτήτες/εργαζόμενούς τους, δεδομένου ότι αυτές οι εταιρίες 

διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλους τύπους εταιριών, λόγω των χαμηλών 

γενικών εξόδων τους. Το δοκιμαστικό σχέδιο προβλέπεται να δρομολογηθεί στις τρεις διαφορετικές 

χώρες της ΕΕ με τη μεγαλύτερη πείρα σε αυτόν τον τομέα. 

Κύριος στόχος είναι η συμβολή στη μείωση της ανεργίας των νέων μέσω της καθιέρωσης βέλτιστων 

πρακτικών στον τομέα αυτό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το χρονοδιάγραμμα του δοκιμαστικού σχεδίου 

θα είναι το ακόλουθο:  

 1. Προκαταρκτικές ενέργειες και κατάρτιση του προγράμματος σε τρεις διαφορετικές χώρες (1ο έτος)· 

 2. Ανάπτυξη και πραγματοποίηση κύκλων μαθημάτων κατάρτισης (1ο και 2ο έτος)· 

 3. Παρακολούθηση και σύσταση συνεταιρισμών με τις ομάδες-στόχους (2ο έτος)· 

 4. Αξιολόγηση των νομικών εμποδίων με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις από 

εμπειρογνώμονες (3ο έτος, σε περίπτωση πιθανής συνέχισης του δοκιμαστικού σχεδίου ως 

προπαρασκευαστικής ενέργειας)· 

 5. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (3ο έτος, σε περίπτωση πιθανής συνέχισης του δοκιμαστικού 

σχεδίου ως προπαρασκευαστικής ενέργειας)· και 

 6. Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα, στην οποία θα περιλαμβάνονται προτάσεις σχετικά με πιθανές 

επόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες (3ο έτος, σε περίπτωση πιθανής συνέχισης του δοκιμαστικού 

σχεδίου ως προπαρασκευαστικής ενέργειας). 

Η συνολική χρηματοδότηση του δοκιμαστικού σχεδίου θα μπορούσε να προγραμματιστεί ως εξής: 

- 600.000 ευρώ για το 2016 

- 800.000 ευρώ για το 2017 

- 500.000 ευρώ για το 2018 (σε περίπτωση πιθανής συνέχισης του δοκιμαστικού σχεδίου ως 

προπαρασκευαστικής ενέργειας)· 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο υποστηρίζει ένθερμα μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ για 

ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1009 
=== EPP//7600 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 23 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 
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Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 77 23       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Ονομασία: 

Προπαρασκευαστική ενέργεια – «Επαναδραστηριοποίηση» – πρόγραμμα κινητικότητας εντός της ΕΕ 

για ανέργους άνω των 35 ετών 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Παρά τη γενική αντίληψη που επικρατεί, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού είναι χαμηλή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υψηλή ανεργία και η χαμηλή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός και 

μεταξύ των χωρών συνυπάρχουν με ελλείψεις δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού σε ορισμένες χώρες 

και περιφέρειες. Η εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας είναι σημαντική για τη διευκόλυνση της 

προσαρμογής στις κρίσεις, τη βέλτιστη κατανομή των πόρων και την αντιμετώπιση πιθανών ελλείψεων 

στην αγορά εργασίας λόγω της γήρανσης. Η κινητικότητα στο εσωτερικό της ΕΕ μπορεί, κατ’ αρχήν, να 

συμβάλει στην κάλυψη των ελλείψεων στην αγορά εργασίας και στην άρση των ανισορροπιών. Η 

ηλικιακή ομάδα άνω των 35 ετών αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερα εμπόδια όσον αφορά την 

κινητικότητα και, συνεπώς, είναι σημαντικό να δοκιμαστεί η ανάπτυξη οικονομικών και/ή άλλων μέτρων 

στήριξης ειδικά σχεδιασμένων για την ομάδα αυτή. 

Το πρόγραμμα «Επαναδραστηριοποίηση» είναι ένα πρόγραμμα κινητικότητας για ενήλικες το οποίο 

περιλαμβάνει περιόδους πρακτικής άσκησης και δοκιμαστικής εργασίας σε άλλα κράτη μέλη, διάρκειας 

6 έως 12 μηνών. Απευθύνεται σε άνεργους πολίτες στην ηλικιακή ομάδα άνω των 35 ετών, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων. Η εν λόγω ηλικιακή ομάδα αποτελεί κατά κανόνα ένα 

τμήμα του πληθυσμού με ισχυρές δεξιότητες οι οποίες βασίζονται στην επαγγελματική πείρα, γεγονός 

που ευνοεί την υλοποίηση του προγράμματος αυτού. 

Δεδομένου του ποσοστού της μακροχρόνιας ανεργίας μεταξύ των ανέργων, στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Επαναδραστηριοποίηση» θα πρέπει να δοκιμαστεί η εξατομικευμένη υποστήριξη για 

την κατηγορία αυτή. Επίσης, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες να καθιστούν διαθέσιμες τις 

προσφορές σε ανέργους από άλλες χώρες της ΕΕ, θα πρέπει στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Επαναδραστηριοποίηση» να δοκιμαστούν μέτρα ενίσχυσης της συνεργασίας με τους εργοδότες και 

μορφές χρηματοδοτικής και/ή άλλης στήριξης προς αυτούς.  

Το πρόγραμμα «Επαναδραστηριοποίηση» θα αποτελέσει τη συνέχεια του επιτυχούς προγράμματος «Η 

πρώτη σου εργασία μέσω του EURES», παρέχοντας παρόμοια πλεονεκτήματα για ανέργους και 

μακροχρόνια ανέργους άνω των 35 ετών. Το παρόν σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα «Η 

πρώτη σου εργασία μέσω του EURES» ως πλατφόρμα για την οργάνωση της κινητικότητας, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. 

Το πρόγραμμα «Επαναδραστηριοποίηση» θα προσφέρει στους άνεργους και τους μακροχρόνια άνεργους 

σε αυτήν την ομάδα ηλικίας, μια ευκαιρία χωρίς προηγούμενο για την απόκτηση ποικίλων γνώσεων και 

δεξιοτήτων, εκμάθηση νέων γλωσσών και καλύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. 

Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και 

πολυμορφίας, αυξάνοντας παράλληλα την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, καθώς και το ποσοστό 

απασχόλησης. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
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και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 

26.10.2012, σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Παρά τη γενική αντίληψη που επικρατεί, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού είναι χαμηλή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υψηλή ανεργία και η χαμηλή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός και 

μεταξύ των χωρών συνυπάρχουν με ελλείψεις δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού σε ορισμένες χώρες και 

περιφέρειες. Η κινητικότητα στο εσωτερικό της ΕΕ μπορεί, κατ’ αρχήν, να συμβάλει στην κάλυψη των 

ελλείψεων στην αγορά εργασίας και στην άρση των ανισορροπιών. Η ηλικιακή ομάδα άνω των 35 ετών 

αντιμετωπίζει μεγαλύτερα εμπόδια όσον αφορά την κινητικότητα και, συνεπώς, είναι σημαντικό να 

δοκιμαστεί η ανάπτυξη οικονομικών και/ή άλλων μέτρων στήριξης ειδικά σχεδιασμένων για την ομάδα 

αυτή. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 118 
=== FEMM/6029 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 23 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 77 23       700 000 700 000 700 000 700 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       700 000 700 000 700 000 700 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Επιχειρηματική εκπαίδευση για γυναίκες 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Το ΔΣ αποσκοπεί στη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και στη δημιουργία προσωρινών 

γραφείων ενημέρωσης (που θα δραστηριοποιούνται την περίοδο που οι μαθητές επιλέγουν πανεπιστήμια) 

τα οποία θα απευθύνονται σε κορίτσια που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την πανεπιστημιακή σταδιοδρομία 

τους. Η εκστρατεία θα πρέπει να εστιάζει ιδίως στις δυνατότητες και τα διαθέσιμα πανεπιστημιακά 

προγράμματα στους ανδροκρατούμενους τομείς των επιχειρήσεων, της καινοτομίας και της έρευνας. 

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι επίσης να ενδυναμώσει και να τονώσει την αυτοπεποίθηση της 

νέας γενιάς των γυναικών. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Θα πρέπει να προσφέρονται περισσότερα προγράμματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε κορίτσια που 

πηγαίνουν ακόμη στο σχολείο. Η επιχειρηματική εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται εγκαίρως στις 

μαθήτριες προκειμένου να τους δίνεται η δυνατότητα να ανακαλύπτουν νέες επαγγελματικές δυνατότητες σε 
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κλάδους παραδοσιακά ανδροκρατούμενους. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 120 
=== FEMM/6031 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 24 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 77 24       500 000 250 000 500 000 250 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       500 000 250 000 500 000 250 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Εξασφάλιση ενός κοινωνικού προτύπου για εργαζόμενες σε επισφαλείς και 

μειονεκτικές συνθήκες εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ - βέλτιστες πρακτικές, υφιστάμενα εργαλεία και 

πολιτικές  

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η πίστωση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση εργαστηρίων σε ολόκληρη την Ευρώπη, στα οποία θα 

συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 

όσον αφορά την αντιμετώπιση των επισφαλών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης με τις οποίες έρχονται 

αντιμέτωπες οι εργαζόμενες. Τα σεμινάρια πρέπει να βασίζονται σε μια κοινωνιολογική μελέτη σχετικά 

με την αδήλωτη εργασία των γυναικών. Μια αρχική μελέτη θα διεξαχθεί σε 6 κράτη μέλη (για 

παράδειγμα στη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Πολωνία). Μετά την 

ανάπτυξη του σχεδίου, θα πρέπει να περιληφθεί στη μελέτη το σύνολο των 28 κρατών μελών.  

Τα σεμινάρια αποσκοπούν στην ανάπτυξη δύο κύριων αξόνων δράσης: αφενός, της επισήμανσης και 

κατανόησης των υφιστάμενων εργαλείων, μέσων, της εμπειρογνωμοσύνης και των στοχοθετημένων 

πολιτικών για την προστασία των γυναικών εργαζομένων στον άτυπο τομέα απασχόλησης, και, 

αφετέρου, της ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης με στόχο να βελτιωθεί η μετάβαση από την άτυπη στην 

επίσημη απασχόληση.  

Το σχέδιο πρέπει περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:  

Στάδιο 1: ανά φύλο χαρτογράφηση των ποσοτικών δεδομένων σχετικά με την αδήλωτη εργασία - 

οικιακοί εργαζόμενοι, εποχιακοί εργαζόμενοι, εργαζόμενοι εταιρειών που αναλαμβάνουν υπεργολαβίες  

Στάδιο 2: εντοπισμός των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων για την έναρξη του διαλόγου 

Στάδιο 3: διοργάνωση εργαστηρίων για να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μελέτης, στα οποία θα 

αναλύονται διεξοδικά οι μηχανισμοί επιτυχούς μετάβασης από την άτυπη στην επίσημη οικονομία και 

στα οποία θα προσδιορίζονται οι κρατικές υπηρεσίες και οι κοινωνικοί φορείς που μπορούν να 

παράσχουν βοήθεια στις εργαζόμενες που έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης υπό συνθήκες αδήλωτης 

εργασίας.  

Στάδιο 4: βάσει του δοκιμαστικού σχεδίου διενέργεια εκτεταμένης μελέτης στο σύνολο των 28 κρατών 

μελών, καθώς και συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα εργαστήρια και σύνταξη φυλλαδίου με σκοπό 

τη διάδοση των πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους φορείς όσον αφορά τις ορθές πρακτικές και τις 

κοινές αρχές, καθώς και τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο και που δίνουν έμφαση στην προστασία των γυναικών εργαζομένων που βρίσκονται σε 
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μειονεκτική κατάσταση εργασίας. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η αδήλωτη εργασία είναι φαινόμενο ευρέως διαδεδομένο στα κράτη μέλη που πλήττει μεγάλο ποσοστό των 

γυναικών και με σοβαρές επιπτώσεις στο εισόδημά τους, στην κοινωνική ασφάλιση, στα δικαιώματα στην 

εργασία, στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στις 

ευκαιρίες δια βίου μάθησης. Η μετάβαση από την άτυπη ή την αδήλωτη εργασία στην κανονική 

απασχόληση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη δύο εκ των κυριότερων στόχων της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020»: στη μείωση της ανεργίας και στη μείωση του κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού στην ΕΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 121 
=== FEMM/6032 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 25 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 77 25       300 000 300 000 300 000 300 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       300 000 300 000 300 000 300 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Αντιμετώπιση της ανεπάρκειας εργατικού δυναμικού με ειδίκευση στις θετικές 

επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά μέσω της ενθάρρυνσης των κοριτσιών να 

ασχοληθούν με τη μηχανική 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Πρόκειται για ένα σχέδιο εκπαίδευσης και δικτύωσης που εστιάζει στην ενθάρρυνση περισσότερων 

μαθητριών να ασχοληθούν με τη μηχανική. Αυτό θα επιτευχθεί με τη σύναψη σταθερών διατλαντικών 

σχέσεων καθοδήγησης με επαγγελματίες αυτού του τομέα.  

Το σχέδιο θα συνδέσει σχολεία και γυναίκες μηχανικούς από ολόκληρη την ΕΕ και θα προσφέρει 

σεμινάρια και εργαστήρια σχετικά με τη μηχανική που θα απευθύνονται σε κορίτσια σε σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μαθήματα αυτά θα διαρκούν από 18 έως 24 μήνες και 

πραγματοποιούνται σε σχολεία με τη βοήθεια εξωτερικών εταίρων που θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση 

στους πόρους, θα προσφέρουν κατάρτιση σε πρακτικές δεξιότητες και θα αξιοποιούν τη δημιουργική 

σκέψη. Το σχέδιο θα εφαρμοστεί σε πέντε κράτη μέλη, στα οποία θα θεσπιστεί ένα δίκτυο επαγγελματιών 

και θα καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κοινών πόρων και βέλτιστων πρακτικών.  

Σε διάφορα στάδια του σχεδίου θα διεξάγονται διάφορες διασκέψεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
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και την ενίσχυση του δικτύου αυτού. Σύμφωνα με το πρότυπο που καθορίστηκε από την ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία κωδικοποίησης η διαχείριση αυτού του δικτύου σχολείων θα γίνεται από το Ευρωπαϊκό 

Σχολικό Δίκτυο.  

Πρώτον, το δοκιμαστικό αυτό σχέδιο παρέχει μια ευκαιρία για την ενίσχυση της προσφοράς δεξιοτήτων 

στον τομέα της μηχανικής έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η ζήτηση εργατικού δυναμικού. Αυτό θα αυξήσει 

στη συνέχεια την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας και θα συμβάλει στην 

ανάκαμψη από την κρίση. 

Δεύτερον, η προσφορά δεξιοτήτων στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 

μαθηματικά χαρακτηρίζεται από σαφή υποεκπροσώπηση των γυναικών. Αυτό το δοκιμαστικό σχέδιο 

επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση των γυναικών να ασχοληθούν με τη μηχανική προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί αυτή η έλλειψη και να προωθηθεί η ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας. Αυτό με τη 

σειρά του θα συμβάλει στον μετριασμό των μισθολογικών διαφορών, κάτι που συνιστά βασική 

προτεραιότητα στη στρατηγική της Επιτροπής «Ευρώπη 2020».  

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το σταθερό και αυξανόμενο εργατικό δυναμικό εξοπλισμένο με δεξιότητες στις θετικές επιστήμες, την 

τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 

θεματολογίου για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Εκφράζονται έντονες ανησυχίες από τον κλάδο αλλά 

και τις δημόσιες αρχές όσον αφορά το συνδυασμένο πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού και των 

κενών στις δεξιότητες στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των 

μαθηματικών. Το πρόβλημα αυτό οξύνεται με την έλλειψη συμμετοχής των γυναικών σε αυτόν τον τομέα 

της απασχόλησης. Λαμβανομένων υπόψη των εργαζομένων στους τομείς των θετικών επιστημών, της 

τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών που πλησιάζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης, 

προβλέπεται ότι έως το 2025 η έλλειψη εργατικού δυναμικού θα φτάσει στο επίπεδο των 7 εκατομμυρίων 

θέσεων εργασίας περίπου. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 798 
=== VERT/7727 === 

Κατάθεση: Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 23 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 77 23       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Πράσινες θέσεις πρακτικής άσκησης πτυχιούχων για ένα βιώσιμο μέλλον 

Παρατηρήσεις: 
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Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Στόχος 

Στόχος του σχεδίου είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης των νέων, μέσω της απελευθέρωσης του δυναμικού της πράσινης οικονομίας, που 

επιτρέπει στις ΜΜΕ να καινοτομούν, να δημιουργούν και να αναπτύσσονται.  

Ένα πρόγραμμα θέσεων αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για πτυχιούχους σχετικά με τη βιωσιμότητα, το οποίο θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να αντλούν διδάγματα σχετικά με τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο του «πραγματικού κόσμου», ενώ συγχρόνως θα εφαρμόζουν 

και θα αξιοποιούν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απέκτησαν με τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης θα παρέχουν ευκαιρίες εργασίας σε 

συμμετέχοντες με διαφορετικές δεξιότητες σε διάφορους τομείς, και θα παρέχουν μια ευκαιρία για τους πτυχιούχους που ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα και οι οποίοι 

επιθυμούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τις πανεπιστημιακές σπουδές τους με στόχο να επιτύχουν θετικά και ορατά 

αποτελέσματα.  

Η ανάπτυξη των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτείται για την απασχόληση στην παγκόσμια αγορά των περιβαλλοντικών θέσεων εργασίας θα 

αποτελέσει βασικό προσόν για μια μελλοντική σταδιοδρομία σε μια βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ολοένα και περισσότεροι εργοδότες απαιτούν από 

τους νεοπροσληφθέντες εργαζομένους τους να επιδεικνύουν ευρύτερη κατανόηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών πτυχών της εργασίας τους, έτσι 

ώστε να συμβάλλουν σε βελτιωμένα από περιβαλλοντική άποψη αποτελέσματα, αποδοτικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικές ευκαιρίες.  

Μέσω συντονισμένων θέσεων πρακτικής άσκησης για πτυχιούχους, δίνεται η ευκαιρία στους πτυχιούχους να αποδείξουν την αξία τους και να χρησιμοποιήσουν τις 

κορυφαίες γνώσεις τους και την κατανόησή τους, και οι εργαζόμενοι μπορούν να δουν τα πράγματα με μια φρέσκια ματιά που μπορεί να τους εφοδιάσει με νέες 

πληροφορίες και τρόπους σκέψης σχετικά με τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή.  

Ακολουθώντας επιτυχημένα πρότυπα 

Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για να δοκιμαστούν και να διαβαθμιστούν και να αναπαραχθούν επιτυχημένα μοντέλα συντονισμένης ανάπτυξης θέσεων πρακτικής 

άσκησης, καθώς και προσλήψεων, εισαγωγής, κατάρτισης, υποστήριξης και απασχόλησης για πτυχιούχους. Σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη συσταθεί και λειτουργούν 

επιτυχημένα πρότυπα που παρέχουν σε οργανώσεις, και κυρίως σε ΜΜΕ, την υποστήριξη, τις ικανότητες και τους πόρους που απαιτούνται ώστε να έχουν πρόσβαση στη 

δεξαμενή εξειδικευμένων πτυχιούχων ιδίως όσον αφορά θέματα πρόσληψης, επιλογής και διαρκούς κατάρτισης για τους αποφοίτους. Συνιστά έναν τρόπο αξιοποίησης του 

δυναμικού της αγοράς εργασίας των πτυχιούχων που δεν εμφανίζει σημαντικό κίνδυνο και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.  

Παρόμοια πρότυπα, όπως το πρόγραμμα Zukunftspiloten στη Γερμανία οδήγησαν σε υψηλά ποσοστά απασχολησιμότητας μετά το πέρας του προγράμματος, καθώς 

πολλές θέσεις πρακτικής άσκησης κατέληξαν σε περαιτέρω ευκαιρίες απασχόλησης τόσο στο ΗΒ όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

Πέρα από την υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τα επιτυχημένα προγράμματα συμπληρώνουν την κινητικότητα των νέων εντός και μεταξύ των κρατών 

μελών της ΕΕ. 

Το Change Agents UK συνεργάζεται με οργανώσεις με στόχο τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας για προσφάτως αποφοιτήσαντες και τοποθετεί περισσότερους από 

200 πτυχιούχους ετησίως σε αμειβόμενες ή επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΗΒ. Η επιτυχία του προγράμματος είχε ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί από 

το Εθνικό Γραφείο Ecorys ως εμβληματική περιπτωσιολογική μελέτη όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για προγράμματα κινητικότητας.  

 

Σύνδεση με προτεραιότητες της επιτροπής EMPL και με πολιτικές ή νομοθετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ 

Ανακοίνωση με τίτλο «Για την προαγωγή της πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία» στην οποία προτείνεται να αναληφθεί 

μια πρωτοβουλία σχετικά με έναν ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης 

Συστάσεις του Συμβουλίου, Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας (COM(2014)446),  

Στρατηγική «ΕΕ 2020», πρωταρχικοί στόχοι για την απασχόληση, το κλίμα και την ενέργεια 

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας 

(2010/2010(INI)) στην οποία ζητείται από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις συμπράξεις πανεπιστημίων και επιχειρηματικού τομέα προκειμένου να προωθήσει την είσοδο 

των νέων στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία μιας κοινωνίας της γνώσης, στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας και στη δημιουργία 

καλύτερων προοπτικών απασχόλησης των πτυχιούχων, 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος 

των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας  

Έκθεση του ΕΚ με τίτλο «καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις» 

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας (COM(2014)446 τελικό) 

 

Δράσεις/Μέτρα που θα χρηματοδοτηθούν 

Διενέργεια επιτελικής μελέτης για την εξεύρεση προτύπων όπως το σύστημα ενσωμάτωσης αποφοίτων Change Agents στο ΗΒ και το πρόγραμμα Zukunftspiloten στη 

Γερμανία σε ολόκληρη την Ευρώπη 

Εργασία με κατάλληλους εταίρους σε έξι χώρες της ΕΕ για να αναπτυχθεί ένα εστιασμένο στον εργοδότη πρόγραμμα προσλήψεων, επιλογής, εκπαίδευσης και υποστήριξης 

για την ενσωμάτωση των πτυχιούχων στην πράσινη οικονομία. 

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα συστήματα μεταξύ των κρατών μελών και εξέταση της σκοπιμότητας επέκτασής τους σε άλλα κράτη μέλη. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Αυτονόητο δοκιμαστικό σχέδιο. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4150 
=== BUDG/4150 === 

Κατάθεση: Javi López, Eider Gardiazabal Rubial 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 23 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 77 23       1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο – Ανάπτυξη δομών φροντίδας σε επίπεδο κοινότητας για την προώθηση της 

επιστροφής των παιδιών στις οικογένειές τους ή σε ανάδοχες οικογένειες, και για την πρόληψη της 

ιδρυματοποίησης 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Χιλιάδες παιδιά σε ολόκληρη την Ευρώπη ζουν σε οικοτροφεία μακροχρόνιας παραμονής τα οποία 

ακολουθούν ένα μοντέλο που έχει την τάση να τα αποκλείει από την υπόλοιπη κοινωνία και να προωθεί 

μια ζωή αποκλεισμού και ανισοτήτων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά έχουν τη 

δυνατότητα να μεγαλώσουν με την οικογένειά τους και να συμμετέχουν στη ζωή της κοινότητάς τους, οι 

χώρες πρέπει να μεταβούν από την ιδρυματική μέριμνα σε ένα σύστημα φροντίδας και υποστήριξης σε 

επίπεδο οικογένειας και κοινότητας.  

Το μοντέλο φροντίδας που βασίζεται στην οικογένεια αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των καταστάσεων 

κινδύνου για τα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειές τους, εστιάζοντας στη μείωση του αριθμού των 

παιδιών και εφήβων που ζουν σε ιδρύματα, καθώς και στον προσωρινό χαρακτήρα της 

ιδρυματοποίησης, προωθώντας την επιστροφή στην οικογένεια.  

Πρόκειται για διαδικασία που περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών ποιότητας εντός της κοινότητας, 

την αλλαγή μοντέλου στα οικοτροφεία μακροχρόνιας παραμονής και τη μεταφορά πόρων από το 

σύστημα ιδρυμάτων στις νέες υπηρεσίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα. 

Το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο υποστηρίζει σαφώς τη μετάβαση από την ιδρυματική μέριμνα στη 

φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας: η στρατηγική «Ευρώπη 2020», μέσω της πλατφόρμας για την 

καταπολέμηση της φτώχειας, αντιμετωπίζει αφενός το πρόβλημα της φτώχειας, η οποία είναι ένας από 

τους παράγοντες που οδηγούν στην τοποθέτηση των παιδιών σε ιδρύματα, και αφετέρου το ζήτημα της 

πρόσβασης στη στέγαση, η οποία αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα, δεδομένου ότι πολλές 

οικογένειες αναγκάζονται να τοποθετήσουν τα παιδιά τους σε ιδρύματα λόγω έλλειψης στέγης.  

Ο κανονισμός ΕΤΠΑ προωθεί τις «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 της βελτιωμένης 

πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση 

από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας».  

Ο κανονισμός ΕΚΤ αναφέρει ρητά ότι «το ΕΚΤ θα πρέπει να προωθήσει επίσης τη μετάβαση από τις 

υπηρεσίες φροντίδας που βασίζονται σε ιδρύματα σε υπηρεσίες που βασίζονται σε κοινότητες» και ότι 

«δεν θα πρέπει να υποστηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στον διαχωρισμό ή τον κοινωνικό αποκλεισμό».  

Το μήνυμα του νομικού πλαισίου είναι σαφές: τα παιδιά πρέπει να τοποθετούνται σε ένα οικογενειακό 
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περιβάλλον, κατά προτίμηση με τους γονείς, αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να μεγαλώνουν σε 

ένα εναλλακτικό οικογενειακό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, τα οικοτροφεία θα πρέπει να σταματήσουν να 

λειτουργούν ως εναλλακτικές μονάδες φροντίδας παιδιών, και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε 

προσωρινή βάση, μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση για τα παιδιά, σε οικογενειακό περιβάλλον. Τα 

οικοτροφεία θα πρέπει να αποτελούν δομές μεταβατικού χαρακτήρα ή ακόμη και να χρησιμοποιούνται 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελούν χώρους στους 

οποίους μεγαλώνουν και αναπτύσσονται παιδιά για μακροχρόνιες περιόδους.  

Παρά το γεγονός ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο στηρίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών μέριμνας σε 

επίπεδο οικογένειας, εξακολουθούν να μην έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες για την πραγματική 

εφαρμογή του.  

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, θα πρέπει να προταθούν καινοτόμες πρωτοβουλίες στον 

τομέα της μέριμνας σε επίπεδο κοινότητας, προκειμένου να καταδειχθούν με σαφήνεια τα 

πλεονεκτήματα και η αποτελεσματικότητα τους, ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη για μια πιο 

εκτεταμένη εφαρμογή από τις αρμόδιες αρχές σε όλα τα επίπεδα.  

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το εν λόγω σχέδιο θα οδηγήσει σε αύξηση των δομών μέριμνας σε επίπεδο κοινότητας και σε μείωση του 

αριθμού των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, μέσω δραστηριοτήτων που προωθούν τη μετατροπή των 

οικοτροφείων σε μικρής κλίμακας υπηρεσίες μέριμνας σε επίπεδο κοινότητας, μεταξύ άλλων με 

δραστηριότητες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των βιολογικών και των ανάδοχων οικογενειών, με την 

προώθηση της φροντίδας από συγγενείς και με την ανάπτυξη των ικανοτήτων των επαγγελματιών στον 

τομέα της μέριμνας σε επίπεδο κοινότητας. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4240 
=== BUDG/4240 === 

Κατάθεση: Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 23 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 77 23       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Κοινή ατζέντα ΕΕ για την πολιτική για τη νεολαία όσον αφορά την 

Νοτιοανατολική Ευρώπη 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 
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Το σχέδιο αποσκοπεί στη θέσπιση Κέντρου Νεολαίας με αποστολή την προαγωγή και εδραίωση μιας 

Κοινής ατζέντας για την πολιτική για τη νεολαία της ΕΕ. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τον μοναδικό και ζωτικό ρόλο της νεολαίας και των πολιτικών, των 

προγραμμάτων και των δράσεων για τη νεολαία που έχουν στόχο την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

των νέων ανθρώπων στην ΕΕ και την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού τους σε όλες τις πτυχές της 

κοινωνικής συνύπαρξης, όπως η Ε&Α, η παραγωγή, η επιχειρηματικότητα, ο πολιτισμός και η 

συμμετοχή στον πολιτικό βίο στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ορισμού του τι σημαίνει ενεργός πολίτης.  

Υλοποιώντας τις αποφάσεις της, η ΕΕ έχει εκπονήσει και εφαρμόσει σημαντικούς μηχανισμούς στήριξης 

της νεολαίας και των δυνατοτήτων της. Τα ζητήματα που αφορούν τη νεολαία έχουν ενσωματωθεί σε 

όλες τις καίριες πολιτικές της ΕΕ. Εντούτοις, η ΕΕ έχει αποτύχει όσον αφορά την κύρια αποστολή της 

να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή ενσωμάτωση όλων των πολιτών της στις διαδικασίες δημοκρατικής 

συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η ΕΕ δεν έχει κατορθώσει να δημιουργήσει μία 

ομοιογενή ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα, δεν έχει κατορθώσει να επιλύσει το πρόβλημα του δημοκρατικού 

ελλείμματος και δεν έχει δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για συμμετοχή των πολιτών στη 

νομοθετική διαδικασία, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να αξιοποιήσει πλήρως ή έστω ικανοποιητικά τα 

κέρδη από το Erasmus+, από την ατζέντα για τους νέους της ΚΓΠ και από άλλες δράσεις και πολιτικές 

του Ευρωπαϊκού συμφώνου για τη νεολαία. Οι επιπτώσεις για την Ευρώπη σε πεδία ζωτικής σημασίας 

έχουν γίνει αισθητές με την διόγκωση του εξτρεμισμού, με την εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή των νέων 

στην πολιτική και με την ριζοσπαστικοποίηση πολλών κινημάτων νεολαίας. Κύριος στόχος του εν λόγω 

δοκιμαστικού σχεδίου είναι, στο πλαίσιο ανοιχτής μεθόδου συντονισμού, περιφερειακής συνεργασίας ή 

κοινής δράσης ειδικού οργανισμού, να διαμορφώσει ουσιαστικά τα θεμέλια μιας ζωτικής πολιτικής για 

το μέλλον της ΕΕ, της κοινής ατζέντας της ΕΕ για την πολιτική για τη νεολαία όσον αφορά τη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Πρόκειται για ένα ζωτικής σημασίας δοκιμαστικό σχέδιο προκειμένου να διευρυνθούν οι προοπτικές και οι 

δυνατότητες των νέων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ 

εκείνων που λαμβάνουν αποφάσεις και των πολιτών και προκειμένου να μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4354 
=== BUDG/4354 === 

Κατάθεση: José Manuel Fernandes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 23 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 77 23       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Ονομασία: 



 

 180 

Προπαρασκευαστική ενέργεια – «Επαναδραστηριοποίηση» – πρόγραμμα κινητικότητας εντός της ΕΕ 

για ανέργους άνω των 35 ετών 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Παρά τη γενική αντίληψη που επικρατεί, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού είναι χαμηλή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υψηλή ανεργία και η χαμηλή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός και 

μεταξύ των χωρών συνυπάρχουν με ελλείψεις δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού σε ορισμένες χώρες 

και περιφέρειες. Η εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας είναι σημαντική για τη διευκόλυνση της 

προσαρμογής στις κρίσεις, τη βέλτιστη κατανομή των πόρων και την αντιμετώπιση πιθανών ελλείψεων 

στην αγορά εργασίας λόγω της γήρανσης. Η κινητικότητα στο εσωτερικό της ΕΕ μπορεί, κατ’ αρχήν, να 

συμβάλει στην κάλυψη των ελλείψεων στην αγορά εργασίας και στην άρση των ανισορροπιών. Η 

ηλικιακή ομάδα άνω των 35 ετών αντιμετωπίζει μεγαλύτερα εμπόδια όσον αφορά την κινητικότητα και, 

συνεπώς, είναι σημαντικό να δοκιμαστεί η ανάπτυξη οικονομικών και/ή άλλων μέτρων στήριξης ειδικά 

σχεδιασμένων για την ομάδα αυτή. 

Το πρόγραμμα «Επαναδραστηριοποίηση» είναι ένα πρόγραμμα κινητικότητας για ενήλικες το οποίο 

περιλαμβάνει περιόδους πρακτικής άσκησης και δοκιμαστικής εργασίας σε άλλα κράτη μέλη, διάρκειας 

6 έως 12 μηνών. Απευθύνεται σε άνεργους πολίτες στην ηλικιακή ομάδα άνω των 35 ετών, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων. Η εν λόγω ηλικιακή ομάδα αποτελεί κατά κανόνα ένα 

τμήμα του πληθυσμού με ισχυρές δεξιότητες οι οποίες βασίζονται στην επαγγελματική πείρα, γεγονός 

που ευνοεί την υλοποίηση του προγράμματος αυτού. 

Δεδομένου του ποσοστού της μακροχρόνιας ανεργίας μεταξύ των ανέργων, στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Επαναδραστηριοποίηση» θα πρέπει να δοκιμαστεί η εξατομικευμένη υποστήριξη για 

την κατηγορία αυτή. Επίσης, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες να καθιστούν διαθέσιμες τις 

προσφορές σε ανέργους από άλλες χώρες της ΕΕ, θα πρέπει στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Επαναδραστηριοποίηση» να δοκιμαστούν μέτρα ενίσχυσης της συνεργασίας με τους εργοδότες και 

μορφές χρηματοδοτικής και/ή άλλης στήριξης προς αυτούς.  

Το πρόγραμμα «Επαναδραστηριοποίηση» θα αποτελέσει τη συνέχεια του επιτυχούς προγράμματος «Η 

πρώτη σου εργασία μέσω του EURES», παρέχοντας παρόμοια πλεονεκτήματα για ανέργους και 

μακροχρόνια ανέργους άνω των 35 ετών. Το παρόν σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα «Η 

πρώτη σου εργασία μέσω του EURES» ως πλατφόρμα για την οργάνωση της κινητικότητας, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. 

Το πρόγραμμα «Επαναδραστηριοποίηση» θα προσφέρει στους άνεργους και τους μακροχρόνια άνεργους 

σε αυτήν την ομάδα ηλικίας, μια ευκαιρία χωρίς προηγούμενο για την απόκτηση ποικίλων γνώσεων και 

δεξιοτήτων, εκμάθηση νέων γλωσσών και καλύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. 

Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και 

πολυμορφίας, αυξάνοντας παράλληλα την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, καθώς και το ποσοστό 

απασχόλησης. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 

26.10.2012, σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Παρά τη γενική αντίληψη που επικρατεί, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού είναι χαμηλή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υψηλή ανεργία και η χαμηλή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός και 
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μεταξύ των χωρών συνυπάρχουν με ελλείψεις δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού σε ορισμένες χώρες και 

περιφέρειες. Η κινητικότητα στο εσωτερικό της ΕΕ μπορεί, κατ’ αρχήν, να συμβάλει στην κάλυψη των 

ελλείψεων στην αγορά εργασίας και στην άρση των ανισορροπιών. Η ηλικιακή ομάδα άνω των 35 ετών 

αντιμετωπίζει μεγαλύτερα εμπόδια όσον αφορά την κινητικότητα και, συνεπώς, είναι σημαντικό να 

δοκιμαστεί η ανάπτυξη οικονομικών και/ή άλλων μέτρων στήριξης ειδικά σχεδιασμένων για την ομάδα 

αυτή. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1120 
=== S&D//7020 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 23 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 77 23       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Πορεία προς μια αξιοπρεπή ζωή: στοχευμένη και αποτελεσματική προετοιμασία 

και κατάρτιση για την επαγγελματική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη των νέων που ζουν σε 

ιδρύματα για παιδιά που στερούνται γονικής μέριμνας (ορφανοτροφεία) 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε ιδρύματα για παιδιά που στερούνται γονικής μέριμνας (ορφανοτροφεία) 

αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες να ενταχθούν στην κοινωνία και να επιτύχουν επαγγελματικά. Τα μέλη 

αυτής της κοινωνικής ομάδας έχουν αναλογικά πολύ λιγότερες ευκαιρίες στη ζωή και κινδυνεύουν πολύ 

περισσότερο να έρθουν αντιμέτωπα με την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε σχέση με άλλους 

νέους. Επιπλέον, οι πιθανότητες των νέων αυτής της ομάδας να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό είναι 

πολύ μικρότερες, και η επαγγελματική εξέλιξη κατά τα πρώτα έτη μετά την έξοδό τους από τα ιδρύματα 

είναι πολύ βραδύτερη από εκείνη των νέων που μεγάλωσαν σε οικογενειακό περιβάλλον.  

Για τον λόγο αυτό, το παρόν σχέδιο έχει ως στόχο: 

να στηρίξει τους νέους που ζουν σε ιδρύματα για παιδιά που στερούνται γονικής μέριμνας 

(ορφανοτροφεία), στην προετοιμασία τους για ανεξάρτητη διαβίωση από κοινωνική και επαγγελματική 

άποψη (ηλικιακή ομάδα 15-18), πριν την αποχώρησή τους από τα ιδρύματα.  

να παράσχει παρακολούθηση σε όσους νέους πρέπει να αποχωρήσουν από τα ιδρύματα για παιδιά που 

στερούνται γονικής μέριμνας (ορφανοτροφεία) μετά την ηλικία των 18 ετών (ως επί το πλείστον), 

παρέχοντάς τους στήριξη σε ότι αφορά τις κοινωνικές και επαγγελματικές πτυχές της ζωής. 

Το σχέδιο θα συμβάλει τόσο στη μείωση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισμού όσο και στην αύξηση της πρόσβασης και της συμμετοχής των νέων στην 

αγορά εργασίας 

Το ΔΣ προβλέπεται να εφαρμοσθεί σε δύο φάσεις: 

Φάση 1: Ηλικίες 15-18: Προετοιμασία των εφήβων που ζουν σε ιδρύματα για παιδιά που στερούνται 

γονικής μέριμνας (ορφανοτροφεία) ώστε να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση και επαγγελματική τους 
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κατάρτιση πριν αποχωρήσουν από τα ιδρύματα (ορφανοτροφεία). 

Φάση 2: Ηλικίες 18 και άνω: Παροχή βοήθειας στους νέους, αφού αποχωρήσουν από τα ιδρύματα για 

παιδιά που στερούνται γονικής μέριμνας (ορφανοτροφεία) προκειμένου να ενταχθούν στην κοινωνία και 

να ενσωματωθούν με επιτυχία στο εργατικό δυναμικό. Για παράδειγμα: 

- Προσδιορισμός διάφορων μέτρων (κοινωνική στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 

στέγασης· πρωτοβουλίες για την κατάρτιση και την απασχόληση· πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση) 

που είναι αναγκαία για την επιτυχημένη ένταξη της ομάδας στόχου στην κοινωνία· 

ανάπτυξη δοκιμαστικών ατομικών εργαλείων- δρόμων για επιτυχημένη ένταξη κλπ. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Νέο δοκιμαστικό σχέδιο 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1254 
=== S&D//7162 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 23 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 77 23       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Ονομασία: 

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Ευρωπαϊκά δίκτυα που παρέχουν διευκολύνσεις για την ενσωμάτωση 

υπηκόων τρίτων χωρών και των οικογενειών τους στην αγορά εργασίας 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Έως σήμερα οι ενέργειες που στοχεύουν στην ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας 

περιορίζονταν σε διακινούμενους εργαζόμενους της ΕΕ 

και σε αποσπάσεις εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών εκπροσωπούν 

περισσότερο από το 60% του πληθυσμού των διακινούμενων  

εργαζόμενων και το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω μέσα στα επόμενα έτη. Θα πρέπει 

να διατεθούν πόροι για να ενισχυθούν  

οι συντονισμένες ευρωπαϊκές στρατηγικές ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν ως 

στόχο την πρόσβαση σε πληροφορίες,  
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τη νόμιμη παραμονή και την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, την υποστήριξη της ενδοενωσιακής 

κινητικότητας των υπηκόων τρίτων χωρών  

και τη δυνατότητα μεταφοράς των προσόντων που έχουν αποκτήσει στην αγορά εργασίας της χώρας 

υποδοχής. 

Προπαρασκευαστική ενέργεια που θα ενσωματώσει τα οφέλη της ενισχυμένης διασυνοριακής 

συνεργασίας  

στα δίκτυα των σημείων επαφής των διακινουμένων εργαζομένων, που συστάθηκαν από τους 

κοινωνικούς εταίρους για την παροχή  

πληροφοριών/συνδρομής/υπηρεσιών ενσωμάτωσης για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τις οικογένειές 

τους που είναι εγκατεστημένοι στο  

έδαφος κάποιου κράτους μέλους. Η προπαρασκευαστική ενέργεια θα έχει τα εξής αποτελέσματα: 

υπήκοοι τρίτων χωρών. 

- μια πλατφόρμα που θα συνδέει τα κέντρα επαφής έτσι ώστε να υποστηρίζεται η ενδοενωσιακή 

κινητικότητα των διακινούμενων εργαζόμενων τρίτων χωρών 

- μια πλατφόρμα για τη διασφάλιση της δυνατότητας ενδοενωσιακής μεταφοράς των προσόντων που 

αποκτούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών στις τοπικές  

αγορές εργασίας 

- διευκολύνσεις για την παροχή πληροφοριών σε υπηκόους τρίτων χωρών πριν από την αναχώρησή τους 

- τακτική ανταλλαγή και πολλαπλασιασμό των βέλτιστων πρακτικών για την εργασιακή ενσωμάτωση 

των υπηκόων τρίτων χωρών 

Προκειμένου να διασφαλιστούν τα ευρύτερα και πιο μακροχρόνια αποτελέσματα προς όφελος των 

υπηκόων τρίτων χωρών,  

θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην προπαρασκευαστική ενέργεια δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί από 

συνδικαλιστικές οργανώσεις και/ή ενώσεις  

εργοδοτών, και συγκεκριμένα: 

- δίκτυα που παρέχουν βοήθεια για την ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών σε τουλάχιστον 10 κράτη 

μέλη 

- δίκτυα που αποτελούνται από οργανώσεις με βαθιά ριζωμένη παρουσία στο έδαφος τουλάχιστον 10  

κρατών μελών της ΕΕ 

- Οι οργανώσεις που ανήκουν στα δίκτυα θα πρέπει να είναι 

- ενώσεις υπηκόων τρίτων χωρών 

- συμμετοχικές οργανώσεις που είναι ανοικτές προς μέλη που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών 

- οργανώσεις που έχουν ως αποστολή να παρέχουν διευκολύνσεις για την ενσωμάτωση των μεταναστών 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 

26.10.2012, σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
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Νέα προπαρασκευαστική ενέργεια. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4302 
=== BUDG/4302 === 

Κατάθεση: Alfred Sant, Jonás Fernández, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Costas Mavrides 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 24 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 03 77 24       900 000 600 000 900 000 600 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       900 000 600 000 900 000 600 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Εισαγωγή της ιδέας του ERASMUS στην τουριστική αγορά εργασίας, μέσω του 

συντονισμού και της ενίσχυσης των ανταλλαγών εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Σε συνεργασία με τα εθνικά γραφεία του EURES, καθώς και με τους σχετικούς φορείς στον τουριστικό 

κλάδο, το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο θα έχει ως στόχο τον συντονισμό των ανταλλαγών εργαζομένων 

στον τουριστικό τομέα μεταξύ των διαφόρων χωρών της ΕΕ για προκαθορισμένη περίοδο που δεν θα 

υπερβαίνει τους έξι μήνες. Το ταμείο θα παρέχει επίσης τη χρηματοδότηση για τα έξοδα ταξιδίου όσων 

επιλέγονται να συμμετάσχουν. Οι εργοδότες στον τουριστικό κλάδο θα συνάψουν σύμβαση η οποία θα 

τους επιτρέπει να αποδεσμεύουν ορισμένους από τους εργαζόμενους τους για να μεταβούν σε άλλη χώρα 

της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα απασχολούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων από άλλη χώρα της ΕΕ κατά την 

περίοδο αιχμής.  

Ο στόχος της εν λόγω ανταλλαγής είναι διττός. Πρώτον, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 

καινοτόμων ιδεών στον τουριστικό κλάδο. Μέσω της ανταλλαγής αυτής θα είναι εξαιρετικά επωφελής η 

ανάμιξη τεχνογνωσίας που προέρχεται από διαφορετικές σχολές και μεθόδους εργασίας. Δεύτερον, η 

ανταλλαγή θα πρέπει να διαρθρωθεί κατά τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον φορέα 

αποστολής να αποστέλλονται τους «νεκρούς μήνες», που θα αντιστοιχούν στην περίοδο αιχμής του 

φορέα υποδοχής. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας ανταλλαγής: υπάλληλος που απασχολείται σε 

χιονοδρομικό κέντρο στην Αυστρία ή στον οικολογικό τουρισμό στις Αστούριες της Ισπανίας θα έχει τη 

δυνατότητα να εργαστεί κατόπιν ανταλλαγής τους καλοκαιρινούς μήνες σε παραθαλάσσιο θέρετρο στη 

Μάλτα ή την Κύπρο, ενώ ένας εργαζόμενος από τη Μάλτα ή την Κύπρο θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί 

τους χειμερινούς μήνες σε χιονοδρομικό κέντρο στην Αυστρία ή στον οικολογικό τουρισμό στις 

Αστούριες.  

Οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στην κοινωνική ασφάλιση και τη φορολόγηση των εργαζομένων θα 

βασίζονται στους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων. Ο φορέας υποδοχής θα 

αναλαμβάνει να καταβάλλει τον μισθό του εργαζομένου σύμφωνα με την αμοιβή που παρέχεται στους 

συναδέλφους του στην ίδια επιχείρηση. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το σχέδιο αυτό καλύπτει ένα κενό στο πλαίσιο των υφισταμένων προγραμμάτων χρηματοδότησης της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Σκοπός του είναι η διατήρηση πλήρους απασχόλησης για τους 

εργαζόμενους στην τουριστική βιομηχανία στον ίδιο εργοδότη, η δημιουργία ευκαιριών μάθησης μέσω 

ανταλλαγών, καθώς και η μείωση της επιβάρυνσης για την τουριστική βιομηχανία τους νεκρούς μήνες. 

Παρόμοια τρέχοντα προγράμματα αφορούν κυρίως τη μαθητεία, την προσωρινή απασχόληση ή την εύρεση 

μόνιμης απασχόλησης σε άλλη χώρα.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1121 
=== S&D//7021 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 24 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 77 24       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — ποιοτική απασχόληση για νέους που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους μέσω της 

επιχειρηματικότητας 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Στόχος του εν λόγω δοκιμαστικού σχεδίου είναι να διαπιστωθεί εάν οι πρωτοβουλίες 

επιχειρηματικότητας των νέων είναι αποτελεσματικές όσον αφορά τη δημιουργία μακροπρόθεσμης 

ποιοτικής απασχόλησης, ιδίως για τους νέους. 

Το δοκιμαστικό σχέδιο συνδέεται με τομείς προτεραιότητας της επιτροπής EMPL, όπως η ανεργία των 

νέων/επιχειρηματικότητα των νέων και οι Εγγυήσεις για τη νεολαία και η Πρωτοβουλία για την 

απασχόληση των νέων. 

Το δοκιμαστικό σχέδιο προβλέπει τη χρηματοδότηση των ακόλουθων δράσεων και μέτρων: 

Παρακολούθηση των επιχειρηματιών στην Ευρώπη και επαλήθευση της επιρροής που έχουν οι 

τρέχουσες πολιτικές στη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης για άτομα που ξεκινούν τη σταδιοδρομία 

τους.  

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Νέο δοκιμαστικό σχέδιο 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4303 
=== BUDG/4303 === 

Κατάθεση: Iliana Iotova 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 25 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 77 25       500 000 250 000 500 000 250 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       500 000 250 000 500 000 250 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Εξασφάλιση ενός κοινωνικού προτύπου για γυναίκες που εργάζονται σε 

επισφαλείς και μειονεκτικές συνθήκες εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ - βέλτιστες πρακτικές, υφιστάμενα 

εργαλεία και πολιτικές 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Η πίστωση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση εργαστηρίων σε ολόκληρη την Ευρώπη στα οποία θα 

συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 

όσον αφορά την αντιμετώπιση των επισφαλών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης για τις εργαζόμενες. 

Τα σεμινάρια πρέπει να βασίζονται σε κοινωνιολογική μελέτη σχετικά με την αδήλωτη εργασία των 

γυναικών. Μια αρχική μελέτη θα διεξαχθεί σε 6 κράτη μέλη (για παράδειγμα στη Γαλλία, την Ελλάδα, τη 

Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Πολωνία). Μετά την ανάπτυξη του σχεδίου, θα πρέπει να 

περιληφθεί στη μελέτη το σύνολο των 28 κρατών μελών. 

Τα σεμινάρια αποσκοπούν στην ανάπτυξη δύο κύριων αξόνων δράσης: αφενός, της επισήμανσης και 

κατανόησης των υφιστάμενων εργαλείων, μέσων, της εμπειρογνωμοσύνης και των στοχοθετημένων 

πολιτικών για την προστασία των γυναικών που εργάζονται στον άτυπο τομέα απασχόλησης, αφετέρου, 

της ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης με στόχο να βελτιωθεί η μετάβαση από την άτυπη στην επίσημη 

απασχόληση. 

Το σχέδιο πρέπει περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:  

Στάδιο 1: χαρτογράφηση ανά φύλο των ποσοτικών δεδομένων σχετικά με την αδήλωτη εργασία - 

οικιακοί εργαζόμενοι, εποχιακοί εργαζόμενοι, εργαζόμενοι εταιρειών που αναλαμβάνουν υπεργολαβίες  

Στάδιο 2: εντοπισμός των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων για τη δρομολόγηση διαλόγου 

Στάδιο 3: διοργάνωση εργαστηρίων για να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μελέτης, στα οποία θα 

αναλύονται διεξοδικά οι μηχανισμοί επιτυχούς μετάβασης από την άτυπη στην επίσημη οικονομία και θα 

προσδιορίζονται οι κρατικές υπηρεσίες και οι κοινωνικοί φορείς που μπορούν να παράσχουν βοήθεια 

στις εργαζόμενες που έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης υπό συνθήκες αδήλωτης εργασίας  

Στάδιο 4: βάσει του δοκιμαστικού σχεδίου, διενέργεια εκτεταμένης μελέτης στο σύνολο των 28 κρατών 

μελών, καθώς και συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα εργαστήρια και σύνταξη φυλλαδίου με σκοπό 

τη διάδοση των πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους φορείς όσον αφορά τις ορθές πρακτικές και τις 

κοινές αρχές, καθώς και τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο και που δίνουν έμφαση στην προστασία των εργαζόμενων γυναικών που βρίσκονται σε 
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μειονεκτική κατάσταση εργασίας. 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η αδήλωτη εργασία είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο στα κράτη μέλη που πλήττει μεγάλο ποσοστό 

γυναικών και έχει σοβαρές επιπτώσεις στο εισόδημά τους, στην κοινωνική ασφάλιση, στα δικαιώματα στην 

εργασία, στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στις 

ευκαιρίες διά βίου μάθησης. Η μετάβαση από την άτυπη ή την αδήλωτη εργασία στην κανονική 

απασχόληση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη δύο από τους κυριότερους στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: μείωση της ανεργίας και μείωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού στην ΕΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1258 
=== S&D//7166 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 03 77 25 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 03 77 25       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — ποιοτική απασχόληση για νέους που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους μέσω της 

επιχειρηματικότητας 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Να προστεθούν τα ακόλουθα: 

Στόχος του εν λόγω δοκιμαστικού σχεδίου είναι να διαπιστωθεί εάν οι πρωτοβουλίες 

επιχειρηματικότητας των νέων είναι αποτελεσματικές όσον αφορά τη δημιουργία μακροπρόθεσμης 

ποιοτικής απασχόλησης, ιδίως για τους νέους. 

Το δοκιμαστικό σχέδιο συνδέεται με τομείς προτεραιότητας της επιτροπής EMPL, όπως η ανεργία των 

νέων/επιχειρηματικότητα των νέων και οι Εγγυήσεις για τη νεολαία και η Πρωτοβουλία για την 

απασχόληση των νέων. 

Το δοκιμαστικό σχέδιο προβλέπει τη χρηματοδότηση των ακόλουθων δράσεων και μέτρων: 

Παρακολούθηση των επιχειρηματιών στην Ευρώπη και επαλήθευση της επιρροής που έχουν οι 

τρέχουσες πολιτικές στη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης για άτομα που ξεκινούν τη σταδιοδρομία 
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τους.  

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 

σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Νέο δοκιμαστικό σχέδιο. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 552 
=== EMPL/6230 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 04 01 — ΕΤΠ – για την υποστήριξη των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων, των 

οποίων η δραστηριότητα διακόπηκε λόγω της παγκοσμιοποίησης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 04 01 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  20 000 000 p.m. 50 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  20 000 000 p.m. 50 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Προκειμένου να υλοποιηθούν ταχύτερα τα προγράμματα που έχουν υποβληθεί είναι αναγκαίο να αυξηθούν 

οι πληρωμές. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 1251 
=== S&D//7159 === 

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 04 01 — ΕΤΠ – για την υποστήριξη των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων, των 

οποίων η δραστηριότητα διακόπηκε λόγω της παγκοσμιοποίησης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 04 01 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  135 612 000 p.m. 165 612 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  135 612 000 p.m. 165 612 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι πιστώσεις πληρωμών αυτής της γραμμής του προϋπολογισμού θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο 
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επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων της γραμμής 40 02 43 προκειμένου να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε έλλειψη πόρων για πληρωμές. Οι πιστώσεις πληρωμών αυτής της γραμμής του 

προϋπολογισμού πρέπει να θεωρούνται ως επιπλέον πιστώσεις, πέραν του ετήσιου ανώτατου ορίου 

πληρωμών, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του κανονισμού για το ΠΔΠ 2014-2020.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4255 
=== BUDG/4255 === 

Κατάθεση: Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Επιτροπή Προϋπολογισμών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 06 01 — Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας 

στην Ένωση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000  23 000 000 533 712 658 483 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000  23 000 000 533 712 658 483 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι οικονομίες πολλών ευρωπαϊκών κρατών παραμένουν αδύναμες και εξακολουθούν να θέτουν σημαντικό 

αριθμό ευρωπαίων πολιτών σε εξαιρετικά επισφαλή θέση. Κρίνεται σκόπιμο να αυξηθούν κατά 5% οι 

πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ταμείων στήριξης που προορίζονται για τους πλέον 

ενδεείς, και να υποστηριχτούν οι φορείς που ανταποκρίνονται στις άμεσες ανάγκες των πλέων ευπαθών 

ανάμεσά μας. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4447 
=== BUDG/4447 === 

Κατάθεση: Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 06 01 — Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας 

στην Ένωση 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 180 573 056 55 578 395 714 285 714 515 578 395 

Αποθεματικό           

Σύνολο 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 180 573 056 55 578 395 714 285 714 515 578 395 

Παρατηρήσεις: 

Μετά την παράγραφο: 

Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ των δύο προγραμμάτων, .......... μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2013 και 

31ης Δεκεμβρίου 2023. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 



 

 190 

Το ΤΕΒΑ προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ένταξη και, ως εκ τούτου, συνεισφέρει εν 

τέλει στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου 

μείωσης της φτώχειας, και συγκεκριμένα μείωσης του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια, σύμφωνα με τη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020», συμπληρώνοντας παράλληλα τη δράση των διαρθρωτικών ταμείων. Δεδομένου ότι το 

ποσοστό των γυναικών που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερο από 

εκείνο των ανδρών, το ΤΕΒΑ υιοθετεί μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου μέσω 

της προσαρμογής των μέτρων στις διάφορες ομάδες οι οποίες διατρέχουν πραγματικά κίνδυνο, 

συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των ηλικιωμένων. Στόχος του ΤΑΒΕ είναι να συμβάλειΤο ΤΕΒΑ 

συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση και την εξάλειψη των χειρότερων μορφών 

φτώχειας, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους (επισιτιστική και/ήμε επισιτιστική ή/και 

βασική υλική συνδρομή) και προωθώνταςσυνδρομή και δραστηριότητες κοινωνικής ένταξηςενσωμάτωσης 

που αποσκοπούν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων. 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Για τα κράτη μέλη με ποσοστά ανεργίας άνω του 10% και ποσοστό κινδύνου φτώχειας και/ή κοινωνικού 

αποκλεισμού που υπερβαίνει το 20% το ποσοστό χρηματοδότησης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα 

ανέρχεται στο 100% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. 

Μετά την παράγραφο: 

Το ΤΕΒΑ συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά ή μειώνει .......... οποία παραμένουν στην αρμοδιότητα των 

κρατών μελών. 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Οι πόροι για το Ταμείο που διατίθενται για δημοσιονομικές δεσμεύσεις κονδυλίωνδημοσιονομική ανάληψη 

υποχρεώσεων για την περίοδο 2014-2020 πρέπει να ανέρχονται σε 5.000.000.0003 395 684 880 ευρώ σε 

τιμές 2011, λόγω των αναγκών που δημιουργεί η εκθετική αύξηση τη φτώχειας, του κοινωνικού 

αποκλεισμού και του υποσιτισμού. 2011. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως στις χώρες που 

επηρεάστηκαν περισσότερο από τα μέτρα λιτότητας. Παρά τους στόχους της ΕΕ για μείωση της φτώχειας, 

διαπιστώνεται ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί όχι μόνο δεν έχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά έχουν 

επιδεινώσει την κατάσταση. Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η σημαντική αύξηση της 

χρηματοδότησης και η εφαρμογή τροποποιήσεων στον τρόπο χρήσης της χρηματοδότησης αυτής. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 553 
=== EMPL/6231 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 06 01 — Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας 

στην Ένωση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 20 000 000 15 000 000 553 712 658 475 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 20 000 000 15 000 000 553 712 658 475 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 



 

 191 

Δεδομένου του αυξημένου ποσοστού φτώχειας σε ορισμένα κράτη μέλη είναι αναγκαίο οι πιστώσεις να 

καταβληθούν εμπροσθοβαρώς. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 969 
=== EPP//7545 === 

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 06 01 — Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας 

στην Ένωση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 8 000 000 5 000 000 541 712 658 465 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 8 000 000 5 000 000 541 712 658 465 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Οι συμπληρωματικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2016 μπορούν να συμβάλουν περαιτέρω στην 

επίτευξη του στόχου του Ταμείου για ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας και μείωση του 

αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Με την παρούσα 

τροπολογία προτείνεται μια συμβολική αύξηση για την οποία χρησιμοποιείται μέρος του διαθέσιμου 

περιθωρίου του τομέα 1β. Η οριακή αυτή αύξηση δεν θα πρέπει να επηρεάσει τις εθνικές πιστώσεις στο 

πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4412 
=== BUDG/4412 === 

Κατάθεση: João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Miguel Viegas, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 06 02 — Τεχνική βοήθεια 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 06 02 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως στις χώρες που 

επηρεάστηκαν περισσότερο από τα μέτρα λιτότητας. Παρά τους στόχους της ΕΕ για μείωση της φτώχειας, 

διαπιστώνεται ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί όχι μόνο δεν έχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά έχουν 

επιδεινώσει την κατάσταση. Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η σημαντική αύξηση της 

χρηματοδότησης για τεχνική βοήθεια. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Σχέδιο τροπολογίας 577 
=== EMPL/6293 === 

Κατάθεση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 04 06 02 — Τεχνική βοήθεια 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 06 02 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Αποθεματικό           

Σύνολο 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό αυξάνεται διαρκώς κατά 

εκατομμύρια, ιδίως στις χώρες που επηρεάστηκαν περισσότερο από τα μέτρα λιτότητας. Παρά τους 

ευρωπαϊκούς στόχους για τη μείωση του αριθμού αυτού, διαπιστώνεται ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί όχι 

μόνο δεν έχουν αποτέλεσμα, αλλά έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Δεδομένου ότι το κονδύλιο αυτό 

«προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση και, ως εκ τούτου, συνεισφέρει εν 

τέλει ... στην Ένωση», οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν σε μια σημαντική αύξηση της 

χρηματοδότησής του και για την τεχνική βοήθεια. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 4423 
=== BUDG/4423 === 

Κατάθεση: Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miguel 

Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 04 07 

 Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

04 07         p.m. p.m. 

Αποθεματικό           

Σύνολο         p.m. p.m. 

Ονομασία: 

Πρόγραμμα υποστήριξης των χωρών στις οποίες υπάρχει παρέμβαση της τρόικα 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Το παρόν πρόγραμμα θα στηρίζει ειδικά τα κράτη μέλη στα οποία υπάρχει παρέμβαση της τρόικα, 

βοηθώντας τα να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των προγραμμάτων της ΕΕ και του ΔΝΤ (οικονομική 

ύφεση/στασιμότητα, κατάργηση θέσεων εργασίας και εκτίναξη του χρέους). Θα υποστηρίζει την τόνωση 

της οικονομίας, κυρίως μέσω παραγωγικών επενδύσεων, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Τα προγράμματα ΕΕ-ΔΝΤ είχαν καταστροφικές και οδυνηρές συνέπειες και οδήγησαν σε σημαντική 

επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης. Θα υπάρξει αντιστάθμιση για τις χώρες στις 

οποίες υπάρχει παρέμβαση της τρόικα για τις απώλειες που υπέστησαν, μέσω της εφαρμογής της λεγόμενης 
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αρχής της συνοχής. 


