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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα) 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) Για την αποτελεσµατική 
καταπολέµηση των διακρίσεων, σύµφωνα 
µε το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), τη διασφάλιση της 
συµµόρφωσης µε το άρθρο 21 του Χάρτη 
των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για να 
επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
προόδου, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και προκειµένου να 
παρακολουθείται η πρόοδος της 
επίτευξης των στόχων πολιτικής της 
Ένωσης, όπως είναι οι πρωταρχικοί 
στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
είναι απαραίτητο να υπάρχουν 
συγκρίσιµες, αξιόπιστες και 
αντικειµενικές στατιστικές σχετικά µε 
την κατάσταση των µισθωτών, των 
ανέργων και των ατόµων εκτός της 
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αγοράς εργασίας, µε παράλληλη τήρηση 
του στατιστικού απορρήτου, της 
ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των 
προσωπικών δεδοµένων· 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 
Αιτιολογική σκέψη 3 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 

εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 

ΣΛΕΕ, οι οποίες συµπληρώνουν ή 

τροποποιούν ορισµένα µη ουσιώδη 

στοιχεία συγκεκριµένων νοµοθετικών 

πράξεων, κυρίως προκειµένου να 

λαµβάνονται υπόψη οι οικονοµικές, 

κοινωνικές και τεχνικές εξελίξεις. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να µεριµνά ώστε οι 
εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να µη 
συνεπάγονται σηµαντική πρόσθετη 
διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη µέλη 
ή τους συµµετέχοντες στην έρευνα. 

(3) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 

εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 

ΣΛΕΕ, οι οποίες συµπληρώνουν ή 

τροποποιούν ορισµένα µη ουσιώδη 

στοιχεία συγκεκριµένων νοµοθετικών 

πράξεων, κυρίως προκειµένου να 

λαµβάνονται υπόψη οι οικονοµικές, 

κοινωνικές και τεχνικές εξελίξεις. Αυτές οι 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν θα έπρεπε 
να συνεπάγονται δυσανάλογη πρόσθετη 
επιβάρυνση για τα κράτη µέλη ή τους 

συµµετέχοντες στην έρευνα. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 
Αιτιολογική σκέψη 8 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Λόγω της σπουδαιότητας των ad hoc 

ενοτήτων της έρευνας εργατικού 

δυναµικού για την υποστήριξη των 
πολιτικών της Ένωσης, προτείνεται 
συνεισφορά της Ένωσης στη 
χρηµατοδότηση της εφαρµογής τους µέσω 
διαδικασιών επιδότησης, χωρίς τη 
διενέργεια προσκλήσεων υποβολής 

προτάσεων. Οι επιδοτήσεις διατίθενται 

στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και 

άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο 

άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

11ης Μαρτίου 2009, σχετικά µε τις 

(8) Λόγω της σπουδαιότητας των ad hoc 

ενοτήτων της έρευνας εργατικού 

δυναµικού για τις πολιτικές της Ένωσης, η 
Ένωση πρέπει να προσφέρει συνεισφορά 
στη χρηµατοδότηση της εφαρµογής τους, 
βάσει της αρχής του εύλογου 
καταµερισµού της οικονοµικής 
επιβάρυνσης µεταξύ των 
προϋπολογισµών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών µελών. Θα ήταν 
σκόπιµο να χορηγηθούν επιδοτήσεις 
χωρίς τη διενέργεια προσκλήσεων 

υποβολής προτάσεων, βάσει του άρθρου 
128, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο του 
κανονισµού (ΕE, Eυρατόµ) αριθ. 
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ευρωπαϊκές στατιστικές. Οι επιδοτήσεις 

που χορηγούνται για σκοπούς διενέργειας 
ερευνών εργατικού δυναµικού µπορούν να 

έχουν τη µορφή κατ’ αποκοπή ποσών. Στο 
πλαίσιο αυτό, η χρήση κατ’ αποκοπή 

ποσών πρέπει να αποτελεί κύριο µέσο 
απλούστευσης της διαχείρισης των 

επιδοτήσεων. 

966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2012 σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς 
κανόνες που εφαρµόζονται στον γενικό 
προϋπολογισµό της Ένωσης1. Οι 

επιδοτήσεις θα έπρεπε να διατίθενται, µε 
την επιφύλαξη της πραγµατικής 
υλοποίησης των ad hoc ενοτήτων, στις 
εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες 

εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 

5 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

11ης Μαρτίου 2009, σχετικά µε τις 

ευρωπαϊκές στατιστικές. Οι επιδοτήσεις 

που χορηγούνται για τον σκοπό της 
διενέργειας ερευνών εργατικού δυναµικού 

µπορούν να έχουν τη µορφή κατ’ αποκοπή 

ποσών. Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση κατ’ 
αποκοπή ποσών πρέπει να αποτελεί ένα 
από τα κύρια µέσα απλούστευσης της 
διαχείρισης των επιδοτήσεων. 

 _____________ 

 1 ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 
Αιτιολογική σκέψη 9 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 126 
παράγραφος 3 στοιχείο ε) 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, ενόψει της 

αύξησης της διοικητικής επιβάρυνσης 
λόγω των πρόσθετων στοιχείων που θα 

πρέπει να συλλεχθούν για την έρευνα 
εργατικού δυναµικού µε σκοπό την παροχή 

δεικτών για τρεις από τους πρωταρχικούς 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», είναι αναγκαίο να 
συγχρηµατοδοτηθούν οι δαπάνες 

(9) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 126 
παράγραφος 3 στοιχείο ε) 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, ενόψει της 

αύξησης του φόρτου εργασίας λόγω των 
πρόσθετων στοιχείων που θα πρέπει να 

συλλεχθούν για τις ad hoc ενότητες της 
έρευνας εργατικού δυναµικού µε σκοπό 
την παροχή δεικτών για τους στόχους 
πολιτικής της Ένωσης, είναι αναγκαίο να 
συγχρηµατοδοτηθούν οι δαπάνες 

µισθοδοσίας του προσωπικού των εθνικών 



 

 

 PE533.790/ 4 

 EL 

µισθοδοσίας του προσωπικού των εθνικών 

δηµόσιων υπηρεσιών ακόµη και αν η 

οικεία δηµόσια αρχή θα µπορούσε να 

αναλάβει τη στηριζόµενη δράση χωρίς 

επιδότηση από την ΕΕ. 

δηµόσιων υπηρεσιών ακόµη και αν η 

οικεία δηµόσια αρχή θα µπορούσε να 

αναλάβει τη στηριζόµενη δράση χωρίς 

επιδότηση από την ΕΕ. 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 
Αιτιολογική σκέψη 12 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, δεν θα 
πρέπει να επηρεαστούν από τον παρόντα 
κανονισµό οι διαδικασίες θέσπισης µέτρων 

που έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν 

ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος κανονισµού. 

(12) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
επηρεαστούν από τον παρόντα κανονισµό 

οι διαδικασίες θέσπισης µέτρων που έχουν 

ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί 

πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισµού. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 577/98 

Άρθρο 7 α – παράγραφος 1 (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή έχει την εξουσία έκδοσης 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε 

το άρθρο 7γ σχετικά µε µία επιπλέον 
σειρά µεταβλητών (εφεξής «ad hoc 
ενότητα») για τη συµπλήρωση των 
πληροφοριών που περιγράφονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1, 
συµπεριλαµβανοµένου του θέµατος, της 
περιόδου αναφοράς, του µεγέθους του 
δείγµατος (ίσο ή µικρότερο του 
προβλεποµένου κατά το άρθρο 3) και των 
προθεσµιών µεταβίβασης των 
αποτελεσµάτων (οι οποίες δύνανται να 
είναι διαφορετικές από τις προβλεπόµενες 

κατά το άρθρο 6). 

1. Μπορεί να προστεθεί µια περαιτέρω 
σειρά µεταβλητών για τη συµπλήρωση 
των πληροφοριών που περιγράφονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 ( "ενότητες ad 
hoc"). Η Επιτροπή έχει την εξουσία 

έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

σύµφωνα µε το άρθρο 7γ µε σκοπό την 
κατάρτιση πολυετούς προγράµµατος ad 
hoc ενοτήτων, προσδιορίζοντας το θέµα, 
την περίοδο αναφοράς, το µέγεθος του 
δείγµατος (ίσο ή µικρότερο του 
προβλεποµένου κατά το άρθρο 3), τον 
κατάλογο των µεταβλητών και τις 
προθεσµίες µεταβίβασης των 
αποτελεσµάτων (οι οποίες δύνανται να 
είναι διαφορετικές από τις προβλεπόµενες 

κατά το άρθρο 6). 
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Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία, δια λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, επαναλαµβάνει µια διατύπωση από τον 

Κανονισµό 577/98 (άρθρο 4, παράγραφος 2).  

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 
Άρθρο 1 – σηµείο 2 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 577/98 

Άρθρο 7 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Ένωση µπορεί να χορηγήσει 

χρηµατοδοτική στήριξη στις εθνικές 

στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές 

αρχές που ορίζονται ως δικαιούχοι στο 

άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 223/2009 για την υλοποίηση 

των ad hoc ενοτήτων που αναφέρονται στο 

άρθρο 7α, σύµφωνα µε το άρθρο X του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/ΧΧ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για τη θέσπιση προγράµµατος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

κοινωνική αλλαγή και την καινοτοµία, 

[COM (2011) 609 τελικό]. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 128, παράγραφος 
1, δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕE, 
Eυρατόµ) αριθ. 966/2012, η Ένωση 

µπορεί να χορηγήσει χρηµατοδοτική 

στήριξη στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες 

και άλλες εθνικές αρχές που ορίζονται ως 

δικαιούχοι στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για την 

υλοποίηση των ad hoc ενοτήτων που 

αναφέρονται στο άρθρο 7α, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου X του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/ΧΧ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για τη θέσπιση προγράµµατος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

κοινωνική αλλαγή και την καινοτοµία, 

[COM(2011) 609 τελικό]. Οι επιδοτήσεις 
αυτές µπορούν να λάβουν τη µορφή 
κατ’ αποκοπή ποσών και η χορήγησή 
τους εξαρτάται από την πραγµατική 
συµµετοχή των κρατών µελών στην 
υλοποίηση των ad hoc ενοτήτων. 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 
Άρθρο 1 – σηµείο 2 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 577/98 

Άρθρο 7 γ – παράγραφος 2 (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την άσκηση των εξουσιών που 

ανατίθενται σύµφωνα µε το άρθρο 4 

παράγραφος 2 και το άρθρο 7α, η 

Επιτροπή µεριµνά ούτως ώστε οι 

2. Κατά την άσκηση των εξουσιών που 

ανατίθενται σύµφωνα µε το άρθρο 4 

παράγραφος 2 και το άρθρο 7α, η 

Επιτροπή µεριµνά ούτως ώστε οι 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να µην 

συνεπάγονται σηµαντική πρόσθετη 
διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη µέλη 
και τους συµµετέχοντες στην έρευνα. 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να µην 

συνεπάγονται δυσανάλογη πρόσθετη 
επιβάρυνση για τα κράτη µέλη και τους 

συµµετέχοντες στην έρευνα. Επιπλέον, η 
Επιτροπή θα αιτιολογεί δεόντως τις 
δράσεις σε αυτές τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις και θα παρέχει πληροφορίες µε 
τη συµβολή από τα κράτη µέλη σχετικά 
µε την επιβάρυνση και το κόστος 
παραγωγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
14 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 223/2009. 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 
Άρθρο 1 – σηµείο 2 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 577/98 

Άρθρο 7 γ – παράγραφος 3 (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 4 

παράγραφος 2 και στο άρθρο 7α εξουσία 

έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 
από (Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί 
η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
του τροποποιητικού κανονισµού). 

3. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 4 

παράγραφος 2 και στο άρθρο 7α εξουσία 

έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

ανατίθεται στην Επιτροπή για µία περίοδο 
πέντε ετών από …*. Η Επιτροπή 
συντάσσει έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες 
που τις έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 
µήνες πριν από την εκπνοή της 
πενταετούς περιόδου. Η ισχύς της 
ανάθεσης των κατ’ εξουσιοδότηση 
αρµοδιοτήτων παρατείνεται σιωπηρώς 
για περιόδους ίσης διάρκειας, εφόσον δεν 
διατυπωθεί σχετική αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο 
το αργότερο τρεις µήνες πριν από τη λήξη 
της εκάστοτε περιόδου. 

 ______________ 

 * OJ: να εισαχθεί η ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σηµείο 2 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 577/98 

Άρθρο 7 γ – παράγραφος 6 (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 

εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 4 

παράγραφος 2 και του άρθρου 7α τίθεται 

σε ισχύ µόνον εάν δεν διατυπωθούν 

αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο είτε από το Συµβούλιο εντός 

προθεσµίας 2 µηνών από την κοινοποίηση 
της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή εάν, 

πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσµίας, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσουν 

αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσµία 

παρατείνεται κατά δύο µήνες µε 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.» 

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 

εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 4 

παράγραφος 2 και του άρθρου 7α τίθεται 

σε ισχύ µόνον εάν δεν διατυπωθούν 

αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο είτε από το Συµβούλιο εντός 

προθεσµίας τριών µηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της ως 

άνω προθεσµίας, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν θα διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η εν 

λόγω προθεσµία παρατείνεται κατά τρεις 
µήνες µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.» 

 

 


