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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

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

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

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

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19
(COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2020)0223),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 175 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0151/2020),

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

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
10ης Ιουνίου 20201,

– αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A9-0174/2020),

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

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

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στις 17 Νοεμβρίου 2017 ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων διακηρύχθηκε από κοινού 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, ως απάντηση 
στις κοινωνικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Οι είκοσι 
βασικές αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων διαρθρώνονται 
σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας· δίκαιοι 
όροι εργασίας· και κοινωνική προστασία 
και ένταξη. Οι εν λόγω είκοσι αρχές θα 
πρέπει να διέπουν τις δράσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-
19, προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη.

(2) Στις 17 Νοεμβρίου 2017 ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων διακηρύχθηκε από κοινού 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, ως απάντηση 
στις κοινωνικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Οι είκοσι 
βασικές αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων διαρθρώνονται 
σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας· δίκαιοι 
όροι εργασίας· και κοινωνική προστασία 
και ένταξη. Οι εν λόγω είκοσι αρχές θα 
πρέπει να διέπουν τις δράσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-
19, προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
κοινωνικά δίκαιη και ανθεκτική 
ανάκαμψη.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί με 
πρωτόγνωρο τρόπο από τις συνέπειες της 
κρίσης που προκάλεσε η πανδημία της 
COVID-19. Η κρίση επέφερε σοβαρές 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, 
γεγονός που έχει δημιουργήσει μια 
πρωτοφανή κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα, 
στο πνεύμα του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων.

(3) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί με 
πρωτόγνωρο τρόπο από τις συνέπειες της 
κρίσης που προκάλεσε η πανδημία της 
COVID-19. Η κρίση επέφερε σοβαρές 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, 
επιδείνωσε την κατάσταση άνω των 109 
εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σε 
συνθήκες ή βρίσκονται ήδη στα πρόθυρα 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 
διεύρυνε τα κοινωνικά χάσματα, αύξησε 
τις απώλειες θέσεων εργασίας και τα 
ποσοστά ανεργίας, και ενέτεινε τις 
ανισότητες, ιδίως για τις μειονεκτούσες 
ομάδες, γεγονός που έχει δημιουργήσει 
μια πρωτοφανή κατάσταση, η οποία πρέπει 
να αντιμετωπιστεί επειγόντως με 
συγκεκριμένα μέτρα, στο πνεύμα του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, του Χάρτη των 
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων μέτρων 
που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της 
φτώχειας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 
επηρεάζει ιδιαίτερα το ΤΕΒΑ. Δεδομένου 
ότι ο αριθμός εκείνων που στερούνται 
τρόφιμα και υλικά αγαθά αυξάνεται λόγω 
της πανδημίας της COVID-19 και ότι οι 
άποροι εκτίθενται σε ιδιαίτερους 
κινδύνους και περαιτέρω δυσκολίες κατά 
τη διάρκεια αυτής της κρίσης, τα κράτη 
μέλη έχουν πρόσθετες χρηματοδοτικές 
ανάγκες στο πλαίσιο της παροχής στήριξης 
από το Ταμείο.

(4) Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 
επηρεάζει ιδιαίτερα το ΤΕΒΑ. Δεδομένου 
ότι σε ολόκληρη την Ένωση ένας 
σημαντικός αριθμός ανθρώπων στερείτο 
ήδη τρόφιμα και υλικά αγαθά (13 
εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως, 
συμπεριλαμβανομένων περίπου 4 
εκατομμυρίων παιδιών, ελάμβαναν ήδη, 
πριν από την κρίση της COVID-19, 
στήριξη από το ΤΕΒΑ), και οι αριθμοί 
αυξάνονται λόγω της πανδημίας της 
COVID-19, με τους απόρους να 
εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους και 
περαιτέρω δυσκολίες κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσης, τα κράτη μέλη έχουν 
πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες στο 
πλαίσιο της παροχής στήριξης από το 
ΤΕΒΑ.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να αντιμετωπιστούν οι 
τεράστιοι κραδασμοί στην οικονομία και οι 
σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς που προκλήθηκαν λόγω 
των έκτακτων περιορισμών τους οποίους 
έθεσαν σε εφαρμογή τα κράτη μέλη με 
σκοπό να συγκρατήσουν τη διασπορά της 
COVID-19, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε, στις 23 Απριλίου 2020, τον 

(5) Για να αντιμετωπιστούν οι 
τεράστιοι κραδασμοί στην οικονομία και 
την κοινωνία και οι σοβαρές επιπτώσεις 
στη λειτουργία του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου και της ενιαίας 
αγοράς που προκλήθηκαν λόγω των 
έκτακτων περιορισμών τους οποίους 
έθεσαν σε εφαρμογή τα κράτη μέλη με 
σκοπό να συγκρατήσουν τη διασπορά της 



RR\1214888EL.docx 7/17 PE655.741v02-00

EL

«Χάρτη πορείας για την ανάκαμψη» με 
σημαντική επενδυτική συνιστώσα, ζήτησε 
τη σύσταση του [Ευρωπαϊκού Μέσου 
Ανάκαμψης] και ανέθεσε στην Επιτροπή 
να αναλύσει τις ανάγκες ώστε οι πόροι να 
κατευθυνθούν στους τομείς και τις 
γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης που 
έχουν πληγεί περισσότερο, διευκρινίζοντας 
παράλληλα τη σύνδεση με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο.

COVID-19, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε, στις 23 Απριλίου 2020, τον 
«Χάρτη πορείας για την ανάκαμψη» με 
σημαντική επενδυτική συνιστώσα, ζήτησε 
τη σύσταση του [Ευρωπαϊκού Μέσου 
Ανάκαμψης] και ανέθεσε στην Επιτροπή 
να αναλύσει τις ανάγκες ώστε οι πόροι να 
κατευθυνθούν στους τομείς και τις 
γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης που 
έχουν πληγεί περισσότερο, διευκρινίζοντας 
παράλληλα τη σύνδεση με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση 
κανονισμού11 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 
1311/2013 του Συμβουλίου12 στις 27 
Μαΐου 2020 και αποδέσμευσε πρόσθετους 
πόρους για τη στήριξη των κρατών μελών 
προκειμένου να αποκαταστήσουν τις 
συνέπειες της κρίσης που ξέσπασε λόγω 
της πανδημίας της COVID-19 και να 
προετοιμάσουν την ανάκαμψη της 
οικονομίας. Ως μέρος αυτής της δέσμης 
μέτρων, διατίθεται για τον σκοπό αυτό 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR για δημοσιονομικές 
αναλήψεις υποχρεώσεων από τα 
διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» για τα έτη 2020, 2021 
και 2022, προκειμένου να διοχετευθεί 
γρήγορα στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων δομών για τα 
προγράμματα της πολιτικής για τη συνοχή 
της περιόδου 2014-2020. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να καθορίσει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για κάθε κράτος μέλος 
με βάση μια μέθοδο κατανομής που θα 
βασίζεται στα πλέον πρόσφατα 
αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία που 

(6) Η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση 
κανονισμού11 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 
1311/2013 του Συμβουλίου12 στις 27 
Μαΐου 2020 και αποδέσμευσε πρόσθετους 
πόρους για τη στήριξη των κρατών μελών 
στις δράσεις τους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης που ξέσπασε 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
την προετοιμασία μιας κοινωνικής, 
ανθεκτικής και βιώσιμης ανάκαμψης της 
οικονομίας. Ως μέρος αυτής της δέσμης 
μέτρων, διατίθεται για τον σκοπό αυτό 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR για δημοσιονομικές 
αναλήψεις υποχρεώσεων από τα 
διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» για τα έτη 2020, 2021 
και 2022, προκειμένου να διοχετευθεί 
γρήγορα στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων δομών για τα 
προγράμματα της πολιτικής για τη συνοχή 
της περιόδου 2014-2020. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να καθορίσει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για κάθε κράτος μέλος 
με βάση μια μέθοδο κατανομής που θα 
βασίζεται στα πλέον πρόσφατα 
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είναι διαθέσιμα και αφορούν τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και την 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες τους. Προκειμένου 
να αποτυπωθούν οι εξελίξεις όσον αφορά 
τις επιπτώσεις της κρίσης, η κατανομή θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί το 2021 με βάση 
την ίδια μέθοδο κατανομής και με τη 
χρήση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων 
στατιστικών στοιχείων έως τις 19 
Οκτωβρίου 2021. Για να υπάρξει 
αποτελεσματική αντίδραση στις 
κοινωνικές επιπτώσεις που επέφερε στους 
απόρους η έξαρση της COVID-19, είναι 
σκόπιμο τα κράτη μέλη να μπορούν να 
διαθέσουν τους πρόσθετους πόρους στο 
ΤΕΒΑ σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 
Κατά τη διάθεση αυτή, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λάβουν δεόντως υπόψη την 
αύξηση του αριθμού των απόρων από τη 
στιγμή που ξέσπασε η πανδημία της 
COVID-19. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να 
καθοριστούν ανώτατα όρια όσον αφορά 
την κατανομή των αυξημένων πόρων στην 
τεχνική βοήθεια των κρατών μελών. 
Λαμβανομένης υπόψη της αναμενόμενης 
ταχείας δαπάνης των πρόσθετων πόρων, οι 
αναλήψεις υποχρεώσεων που συνδέονται 
με τους εν λόγω πρόσθετους πόρους θα 
πρέπει επίσης να αποδεσμευθούν κατά το 
κλείσιμο των προγραμμάτων. Θεσπίζεται 
επίσης η δυνατότητα μεταφοράς 
κονδυλίων στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ 
και του ΤΕΒΑ όσον αφορά τους 
πρόσθετους πόρους.

αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία που 
είναι διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων 
των στοιχείων περί ισότητας, και 
αφορούν τη σχετική ευημερία, τη φτώχεια 
και τα ποσοστά κοινωνικού αποκλεισμού 
των κρατών μελών και τη φύση και την 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους, με ειδική εστίαση στους πλέον 
απόρους, και με ιδιαίτερη προσοχή σε 
ομάδες όπως οι άστεγοι και όσοι ζουν σε 
εξειδικευμένα ιδρύματα, τα οποία 
παραδοσιακά δεν περιλαμβάνονται στα 
στοιχεία των στατιστικών υπηρεσιών των 
κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να συλλέγονται σχετικά και 
συγκρίσιμα δεδομένα με τη συμμετοχή μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και τοπικών 
αρχών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και στην παροχή υπηρεσιών 
στους πλέον απόρους. Προκειμένου να 
αποτυπωθούν οι εξελίξεις όσον αφορά τις 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και με τη χρήση των πλέον πρόσφατων 
διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων και 
στοιχείων για την ισότητα έως τις 19 
Οκτωβρίου 2021. Για να υπάρξει 
αποτελεσματική αντίδραση στις 
κοινωνικές επιπτώσεις που επέφερε στους 
απόρους η έξαρση της COVID-19, και 
κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92 
παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1303/201312α, μέρος των 
πρόσθετων πόρων θα πρέπει επίσης να 
διατεθεί από τα κράτη μέλη στο ΤΕΒΑ. 
Κατά τη διάθεση αυτή, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λάβουν δεόντως υπόψη την 
αύξηση του αριθμού των απόρων από τη 
στιγμή που ξέσπασε η πανδημία της 
COVID-19. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να 
καθοριστούν ανώτατα όρια όσον αφορά 
την κατανομή των αυξημένων πόρων στην 
τεχνική βοήθεια των κρατών μελών. 
Λαμβανομένης υπόψη της αναμενόμενης 
ταχείας δαπάνης των πρόσθετων πόρων, οι 
αναλήψεις υποχρεώσεων που συνδέονται 
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με τους εν λόγω πρόσθετους πόρους θα 
πρέπει επίσης να αποδεσμευθούν κατά το 
κλείσιμο των προγραμμάτων. Θα πρέπει 
να θεσπισθεί επίσης η δυνατότητα 
μεταφοράς κονδυλίων στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» μεταξύ του ΕΤΠΑ, του 
ΕΚΤ και του ΤΕΒΑ όσον αφορά τους 
πρόσθετους πόρους. Λαμβανομένου 
υπόψη του ζωτικού ρόλου του ΕΚΤ στην 
εξάλειψη της φτώχειας και στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, θα πρέπει το μερίδιο του 
ΕΚΤ να μην μειωθεί κάτω από την 
ισχύουσα νομική υποχρέωση του 23,1 % 
σε ενωσιακό επίπεδο.

__________________ __________________
11 COM(2020) 446. 11 COM(2020) 446.
12 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 
1311/2013 του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 
347 της 20.12.2013, σ. 884).

12 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 
1311/2013 του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 
347 της 20.12.2013, σ. 884).
12α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 
347 της 20.12.2013, σ. 320).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Εξαιτίας της εκθήλυνσης της 
φτώχειας, που έχει ως αποτέλεσμα να 
πλήττει η φτώχεια με υψηλότερη 
συχνότητα και μεγαλύτερη σοβαρότητα 
τις γυναίκες1α, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η διάσταση του φύλου καθ4 όλη 
τη διάρκεια της προετοιμασίας, της 
εκτέλεσης, της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του ΤΕΒΑ. Επιπλέον, 
εξαιτίας της άρρηκτης σχέσης μεταξύ 
διακρίσεων και φτώχειας, και σύμφωνα 
με το άρθρο 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται κάθε 
είδους διάκριση για οποιονδήποτε λόγο, 
όπως φύλο, φυλή, χρώμα, εθνοτική 
καταγωγή ή κοινωνική προέλευση, 
γενετικά χαρακτηριστικά, γλώσσα, 
θρησκεία ή πεποιθήσεις, πολιτικά 
φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, ιδιότητα 
μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσία, 
γέννηση, αναπηρία, ηλικία ή γενετήσιος 
προσανατολισμός.
__________________
1α https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/policy-areas/poverty

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα 
ώστε να εφαρμόσουν άμεσα μέτρα 
ανασύνταξης μετά την κρίση που ξέσπασε 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και να 
προετοιμάσουν την ανάκαμψη της 
οικονομίας, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί 
υψηλότερο επίπεδο προχρηματοδότησης 
για την ταχεία εφαρμογή των δράσεων που 
υποστηρίζονται από τους πρόσθετους 

(8) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα 
ώστε να εφαρμόσουν άμεσα μέτρα 
ανασύνταξης μετά την κρίση που ξέσπασε 
λόγω της πανδημίας της COVID-19, 
δεδομένων των επιπτώσεών της στη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
και να προετοιμάσουν μια κοινωνική, 
ανθεκτική και βιώσιμη ανάκαμψη της 
οικονομίας και της κοινωνίας, είναι 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty
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πόρους. Το μέγεθος της 
προχρηματοδότησης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει στα κράτη μέλη τα μέσα που 
χρειάζονται για την καταβολή 
προκαταβολών στους δικαιούχους, όταν 
αυτό είναι αναγκαίο, και την επιστροφή 
δαπανών στους δικαιούχους σε σύντομο 
χρονικό διάστημα μετά την υποβολή των 
αιτήσεων πληρωμής.

αναγκαίο να προβλεφθεί υψηλότερο 
επίπεδο προχρηματοδότησης το 
συντομότερο δυνατόν για την ταχεία 
εφαρμογή των δράσεων που 
υποστηρίζονται από τους πρόσθετους 
πόρους. Το μέγεθος της 
προχρηματοδότησης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει στα κράτη μέλη τα μέσα που 
χρειάζονται για την καταβολή 
προκαταβολών στους δικαιούχους, όταν 
αυτό είναι αναγκαίο, και την επιστροφή 
δαπανών στους δικαιούχους σε σύντομο 
χρονικό διάστημα μετά την υποβολή των 
αιτήσεων πληρωμής. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η άμεση ανακούφιση των 
δικαιούχων, θα πρέπει τα κράτη μέλη να 
δεσμευτούν ότι θα λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταβληθούν οι 
προκαταβολές το ταχύτερο δυνατόν.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Ο τρόπος εφαρμογής του ΤΕΒΑ 
δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί ως 
συνέπεια του παρόντος κανονισμού και το 
ΤΕΒΑ θα πρέπει να παραμείνει υπό 
επιμερισμένη διαχείριση.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να μειωθεί η 
επιβάρυνση που συνεπάγονται για τους 
δημόσιους προϋπολογισμούς η 
αποκατάσταση μετά την κρίση λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και η 
προετοιμασία της ανάκαμψης της 
οικονομίας, είναι σκόπιμο οι πρόσθετοι 

(9) Προκειμένου να μειωθεί η 
επιβάρυνση που συνεπάγονται για τους 
δημόσιους προϋπολογισμούς οι δράσεις 
για την αποκατάσταση μετά την κρίση 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και η 
προετοιμασία της κοινωνικής, ανθεκτικής 
και βιώσιμης ανάκαμψης της οικονομίας 
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πόροι να μην υπόκεινται σε 
συγχρηματοδότηση.

και της κοινωνίας, είναι σκόπιμο οι 
πρόσθετοι πόροι να μην υπόκεινται σε 
συγχρηματοδότηση.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
αντιμετώπιση του αντικτύπου που έχει 
στους απόρους η κρίση στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και, κατά 
συνέπεια, λόγω της κλίμακας και των 
συνεπειών της προτεινόμενης δράσης, 
μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να 
εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη αυτού του στόχου.

(11) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
αντιμετώπιση του αντικτύπου που έχει 
στους απόρους η κρίση στον τομέα της 
δημόσιας υγείας και η 
κοινωνικοοικονομική κρίση, δεν μπορεί 
να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και, κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας και 
των συνεπειών της προτεινόμενης δράσης, 
μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να 
εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Λαμβανομένων υπόψη της 
πανδημίας της COVID-19 και του 
επείγοντος χαρακτήρα που προσλαμβάνει 
η αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας που έχει ξεσπάσει 
εξαιτίας της, κρίνεται αναγκαίο να γίνει 
χρήση της εξαίρεσης από την προθεσμία 
των οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά 
με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων 

(14) Λαμβανομένων υπόψη της 
πανδημίας της COVID-19 και του 
επείγοντος χαρακτήρα που προσλαμβάνει 
η αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας και της 
κοινωνικοοικονομικής κρίσης που έχει 
ξεσπάσει εξαιτίας της, κρίνεται αναγκαίο 
να γίνει χρήση της εξαίρεσης από την 
προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου 
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρωτόκολλο το 
οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας.

αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014
Άρθρο 6 α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθελοντική αύξηση των πόρων για την 
αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης της 
COVID-19

Αύξηση των πόρων για την αντιμετώπιση 
της επιδημικής έξαρσης της COVID-19

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πόροι που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 μπορούν να αυξηθούν από τα 
κράτη μέλη σε εθελοντική βάση για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-
19, σύμφωνα με το άρθρο 92β παράγραφος 
5 έβδομο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013. Η αύξηση μπορεί να 
επηρεάσει τις δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων για το 2020, το 2021 και το 
2022.

1. Οι πόροι που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 αυξάνονται από τα κράτη μέλη 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας της 
COVID-19, με ελάχιστο μερίδιο που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 3 % των 
πρόσθετων πόρων, σύμφωνα με το άρθρο 
92β παράγραφος 5 έβδομο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Η 
αύξηση μπορεί να επηρεάσει τις 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
για το 2020, το 2021 και το 2022.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) είναι το μέσο που βοηθά 
όσους έχουν περιπέσει σε κατάσταση φτώχειας να κάνουν τα πρώτα τους βήματα για να 
ξεφύγουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το ΤΕΒΑ παρέχει στήριξη σε 
περίπου 13 εκατομμύρια άτομα ετησίως, συμπεριλαμβανομένων περίπου τεσσάρων 
εκατομμυρίων παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών.

Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που επιφέρει η πανδημία της νόσου COVID-19 
εντείνονται διαρκώς σε όλα τα κράτη μέλη. Η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση απαιτεί τη λήψη 
έκτακτων μέτρων τα οποία να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που έχουν προκύψει, μεταξύ 
άλλων για τη στήριξη των απόρων μέσω του ΤΕΒΑ.

Η πρώτη «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού» (CRII)1 ήταν 
μια δέσμη μέτρων που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Απριλίου 2020 και εισήγαγε ορισμένες 
σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία, οι οποίες καθιστούν εφικτή την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της 
τρέχουσας κατάστασης. Συμπληρωματικά μέτρα εγκρίθηκαν στην «Πρωτοβουλία 
Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού+» («CRII+»)2. Η εν λόγω δέσμη μέτρων 
προέβλεπε επίσης τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/20143 (τον κανονισμό για το 
ΤΕΒΑ), με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/559 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 20204, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Απριλίου 2020. Οι 
τροποποιήσεις αυτές αποσκοπούν στην προσαρμογή του ΤΕΒΑ για την αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της πανδημίας COVID-19 και ιδίως για την ταχεία αντίδραση στις αναδυόμενες 
πρόσθετες ανάγκες των ομάδων-στόχων που είναι εκτεθειμένες σε περαιτέρω δυσκολίες που 
απορρέουν από την παρούσα κρίση. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός εισήγαγε συγκεκριμένα 
μέτρα πρόσθετης ρευστότητας και ευελιξίας για τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας COVID-19 στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
παροχής επισιτιστικής βοήθειας και βασικής υλικής βοήθειας μέσω κουπονιών.

Ενώ η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται και τα κράτη μέλη αμβλύνουν τους 
περιορισμούς για τις κοινωνίες και τις επιχειρήσεις τους και επανεκκινούν τις οικονομίες 
τους, οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της κρίσης έχουν ήδη επεκταθεί σε πολλούς τομείς. Η 
διαδικασία ανάκαμψης θα απαιτήσει χρόνο, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί η ανάγκη λήψης 
περαιτέρω περιοριστικών μέτρων, καθώς παρατηρούνται ήδη νέα κύματα COVID-19 σε 
πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αυξηθεί ο 
αριθμός εκείνων που στερούνται τρόφιμα και υλικά αγαθά και, ως εκ τούτου, απαιτείται 

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2020, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον 
αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της 
COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L 99 της 31.3.2020, σ. 5).
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2020, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για 
την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την 
αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 24.4.2020, σ. 1).
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 
2014, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ. 1-41).
4 ΕΕ L 130 της 24.4.2020, σ. 7.
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περαιτέρω δράση για την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας της 
COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί μια κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη, συντονισμένη με 
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού5 για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, 
Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου6 στις 27 Μαΐου 2020 και αποδέσμευσε 
πρόσθετους πόρους για τη στήριξη των κρατών μελών προκειμένου να αποκαταστήσουν τις 
συνέπειες της κρίσης που ξέσπασε λόγω της πανδημίας της COVID-19 και να προετοιμάσουν 
την κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας. Ως μέρος αυτής της δέσμης μέτρων, 
διατίθεται για τον σκοπό αυτό πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 58 272 800 000 EUR για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 2021 και 2022, 
προκειμένου να διοχετευθεί γρήγορα στην πραγματική οικονομία μέσω των υφιστάμενων 
δομών για τα προγράμματα της πολιτικής για τη συνοχή της περιόδου 2014-2020. 

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την κατανομή των πρόσθετων 
πόρων για κάθε κράτος μέλος με βάση μια μέθοδο κατανομής που θα βασίζεται στα πλέον 
πρόσφατα αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα και αφορούν τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και τα στατιστικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων περί ισότητας, για την έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης στις 
οικονομίες και τις κοινωνίες τους, με ειδική εστίαση στους πλέον απόρους, όπως οι άστεγοι 
και όσοι ζουν σε εξειδικευμένα ιδρύματα, τα οποία παραδοσιακά δεν περιλαμβάνονται στα 
στοιχεία των στατιστικών υπηρεσιών των κρατών μελών· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
συλλέγονται σχετικά και συγκρίσιμα δεδομένα με τη συμμετοχή μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Προκειμένου να αποτυπωθούν οι εξελίξεις όσον αφορά τις επιπτώσεις της 
κρίσης, η κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και με τη χρήση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων και στοιχείων για 
την ισότητα έως τις 19 Οκτωβρίου 2021. 

Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι, για να υπάρξει αποτελεσματική αντίδραση στις κοινωνικές 
επιπτώσεις που επέφερε στους απόρους η έξαρση της COVID-19, και κατά παρέκκλιση από 
το άρθρο 92 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, θα πρέπει, 
εφόσον χρειάζεται, μέρος των πρόσθετων πόρων να διατίθεται από τα κράτη μέλη στο ΤΕΒΑ 
(πριν ή κατά τη διάθεση των πόρων στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ). Τέλος, οι πτυχές που αφορούν 
το φύλο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, 
εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΤΕΒΑ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5 COM(2020) 446.
6Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
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Τίτλος Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά τη 
θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της 
COVID-19
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