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PR_COD_2app

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 τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
1296/2013
(06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06980/2/2021 – 
C9-0195/2021),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
17ης Οκτωβρίου 20181,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 5ης Δεκεμβρίου 20182,

– έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση3 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0382),

– έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2020)0447),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (A9-0197/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2. λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στον παρόν ψήφισμα·

3. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1 ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 165.
2 ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 84.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 4.4.2019, P8_TA(2019)0350.
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5. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 
ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε 
συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις επενδύσεις του ΕΚΤ+ για την καταπολέμηση της 
παιδικής φτώχειας

Το 2019, 18 εκατομμύρια παιδιά διέτρεχαν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού στην ΕΕ, ενώ οι αριθμοί ήταν πολύ υψηλοί σε ορισμένα κράτη μέλη. Η έξαρση 
της νόσου COVID-19 και οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της επιδείνωσαν τις 
ανισότητες και τη φτώχεια, επηρεάζοντας εντονότερα τα παιδιά. Η παιδική φτώχεια 
εμφανίζεται σταθερά σε όλα τα κράτη μέλη και εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υψηλότερα 
επίπεδα από ό,τι η φτώχεια που αφορά τους οικονομικά ενεργούς ενήλικες. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την ισορροπημένη συμφωνία 
που καθιστά το ΕΚΤ+ αποφασιστικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της 
παιδικής φτώχειας. Η συμφωνία αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη επένδυσης στα παιδιά σε 
όλα τα κράτη μέλη. 

Η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα πρόταση για μια εγγύηση για τα παιδιά με στόχο τη 
διαρθρωτική αντιμετώπιση της πρόκλησης. Κατά τον προγραμματισμό του ΕΚΤ+, η 
Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα 
διαθέσουν κατάλληλη χρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ για να συνεισφέρουν στην υλοποίηση 
της εγγύησης για τα παιδιά. Επιπλέον, θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν και 
άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ και διαθέσιμους εθνικούς πόρους, ώστε να υποστηρίξουν 
επαρκείς επενδύσεις στον εν λόγω τομέα.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις επενδύσεις του ΕΚΤ+ στην απασχόληση των 
νέων

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι νέοι έχουν πληγεί δυσανάλογα από την κοινωνικοοικονομική 
κρίση που ακολούθησε την έξαρση της νόσου COVID-19. Από τον Δεκέμβριο του 2019 έως 
τον Δεκέμβριο του 2020, η ανεργία των νέων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες 
μονάδες, ανεβάζοντας τον αριθμό των άνεργων νέων σε πάνω από 3,1 εκατομμύρια. Η 
Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης ότι η ανεργία των νέων είναι σταθερά και σημαντικά 
υψηλότερη από την ανεργία που πλήττει τον πληθυσμό των ενηλίκων, ενώ τα τελευταία 
στοιχεία δείχνουν διαφορά άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων (17,8% σε σύγκριση με 6,6% 
τον Δεκέμβριο του 2020). 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από τους συννομοθέτες, η οποία 
αναγνωρίζει ότι η πρόκληση αφορά όλα τα κράτη μέλη. Το ΕΚΤ+ είναι το πιο σημαντικό 
χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την εφαρμογή της προσφάτως εγκριθείσας ενισχυμένης 
εγγύησης για τα παιδιά, καθώς και άλλων συναφών μέτρων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων. 

Κατά τον προγραμματισμό του ΕΚΤ+, η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα διαθέσουν κατάλληλη χρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ για 
την εφαρμογή της ενισχυμένης εγγύησης για τα παιδιά. Επιπλέον, θα ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιήσουν και άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ και διαθέσιμους εθνικούς 
πόρους, ώστε να υποστηρίξουν επαρκείς επενδύσεις στον εν λόγω τομέα.
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