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Σχέδιο τροπολογίας 5650 === EMPL/5650 ===

Κατάθεση: Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
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 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 01 01 71 521 162 71 521 162 73 368 362 73 368 362 73 142 556 73 142 556 225 806 225 806 73 368 362 73 368 362
Αποθεματικό

Σύνολο 71 521 162 71 521 162 73 368 362 73 368 362 73 142 556 73 142 556 225 806 225 806 73 368 362 73 368 362

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 5651 === EMPL/5651 ===

Κατάθεση: Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 04 01 02 01 — Εξωτερικό προσωπικό

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 01 02 01 5 031 180 5 031 180 5 131 804 5 131 804 5 047 429 5 047 429 84 375 84 375 5 131 804 5 131 804
Αποθεματικό

Σύνολο 5 031 180 5 031 180 5 131 804 5 131 804 5 047 429 5 047 429 84 375 84 375 5 131 804 5 131 804

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 5652 === EMPL/5652 ===

Κατάθεση: Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 04 01 03 — Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τεχνολογιών των πληροφοριών 
και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 01 03 4 794 839 4 794 839 4 812 793 4 812 793 4 654 728 4 654 728 158 065 158 065 4 812 793 4 812 793
Αποθεματικό

Σύνολο 4 794 839 4 794 839 4 812 793 4 812 793 4 654 728 4 654 728 158 065 158 065 4 812 793 4 812 793
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 5653 === EMPL/5653 ===

Κατάθεση: Sandra Pereira, João Ferreira, 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 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 02 63 01 23 333 097 19 454 600 12 500 000 10 000 000 12 500 000 10 000 000 2 500 000 3 000 000 15 000 000 13 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 23 333 097 19 454 600 12 500 000 10 000 000 12 500 000 10 000 000 2 500 000 3 000 000 15 000 000 13 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τον Ιούλιο του 2019, το ποσοστό εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ήταν μόλις 27%.

Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών διαχείρισης των έργων, από την προετοιμασία των αιτήσεων έως τις 
διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης του αντικτύπου, για τις οποίες συχνά λείπουν τα 
προσόντα, είναι ένας από τους σημαντικούς περιορισμούς για την ευρύτερη χρήση των αποκαλούμενων 
διαρθρωτικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΤ.

Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να ενισχυθεί κατά το τελευταίο έτος του ΠΔΠ 2014-2020 η 
χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας του ΕΚΤ.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5654 === EMPL/5654 ===

Κατάθεση: Sandra Pereira, João Ferreira, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 04 02 63 02 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια που διαχειρίζεται η 
Επιτροπή μετά από αίτημα κράτους μέλους

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 02 63 02 p.m. 3 373 000 p.m. 1 900 000 p.m. 1 900 000 475 000 p.m. 2 375 000
Αποθεματικό

Σύνολο p.m. 3 373 000 p.m. 1 900 000 p.m. 1 900 000 475 000 p.m. 2 375 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τον Ιούλιο του 2019, το ποσοστό εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ήταν μόλις 27%.

Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών διαχείρισης των έργων, από την προετοιμασία των αιτήσεων έως τις 
διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης του αντικτύπου, για τις οποίες συχνά λείπουν τα 
προσόντα, είναι ένας από τους σημαντικούς περιορισμούς για την ευρύτερη χρήση των αποκαλούμενων 
διαρθρωτικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΤ.
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Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να ενισχυθεί κατά το τελευταίο έτος του ΠΔΠ 2014-2020 η 
χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας του ΕΚΤ.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5655 === EMPL/5655 ===

Κατάθεση: Katrin Langensiepen, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 04 02 64 — Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 02 64 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι οι πόροι που διατίθενται για την 
πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) πρέπει να αυξηθούν και όχι να μειωθούν και ότι, 
δεδομένου ότι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα, θα πρέπει 
να διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση για την ΠΑΝ.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5656 === EMPL/5656 ===

Κατάθεση: Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 04 02 64 — Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 02 64 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η ανεργία των νέων παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη. Όπως δήλωσε 
επίσης η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ursula von der Leyen, η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων 
εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση 
για την ΠΑΝ.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5657 === EMPL/5657 ===

Κατάθεση: Sandra Pereira, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, João Ferreira

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 04 02 64 — Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 02 64 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 1 435 000 000 p.m. 2 000 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 1 435 000 000 p.m. 2 000 000 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:

Η πίστωση αυτή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ .......... που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία 
των νέων.

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται να συμβάλει στην επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και 
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (8ος στόχος 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών), προωθώντας με τον τρόπο αυτό τη δημιουργία, για όλους, 
θέσεων εργασίας σταθερών, αξιοπρεπών και με δικαιώματα, συμβάλλοντας στην αύξηση του ποσοστού 
των νέων στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, και αποτρέποντας το να καταστεί 
ευρεία πρακτική από την πλευρά της εργοδοσίας, δημόσιας ή ιδιωτικής, η εκμετάλλευση της πρακτικής 
άσκησης και η παγίωση των επισφαλών σχέσεων εργασίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Σύμφωνα με τη μελέτη της ΔΟΕ — «Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Eurozone job crisis: trends and policy 
responses» (Η κρίση της απασχόλησης στην ευρωζώνη: τάσεις και πολιτικές απαντήσεις), για την περίοδο 
2014-2020 απαιτούνται 21 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5658 === EMPL/5658 ===

Κατάθεση: Sandra Pereira, João Ferreira, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 04 02 65 — Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης — Χρηματοδοτική συνδρομή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο

Τροποποιούνται οι παρατηρήσεις και οι νομικές βάσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 02 65 p.m. 3 330 600 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Αποθεματικό

Σύνολο p.m. 3 330 600 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Παρατηρήσεις:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΚΤ προς το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς του στόχους.
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Νομικές βάσεις:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

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).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470). 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1475 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 και της απόφασης αριθ. 
1313/2013/ΕΕ (EE L 250 της 4.10.2018, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να διοχετεύεται σε πρωτοβουλίες, δράσεις και προγράμματα 
που συμβάλλουν στη δημιουργία αξιοπρεπούς απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν 
ανταποκρίνεται σε αυτόν τον στόχο.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5659 === EMPL/5659 ===

Κατάθεση: Sandra Pereira, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, João Ferreira

-------------------------------
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 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 01 04 4 451 000 4 300 000 3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 837 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 4 451 000 4 300 000 3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 837 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000

Παρατηρήσεις:
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 αντίκτυπου 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,
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– 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,

– ανάλυση των δεσμών μεταξύ της οικογένειας 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 
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, 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.), προκειμένου να 
υπάρχει θεμελιωμένη ποσοτική και επιστημονική 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,γυναικών.

– ανάλυση του κοινωνικού αντικτύπου των ανά χώρα συστάσεων που εφαρμόζονται από τα κράτη 
μέλη, καθώς και των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους εθνικούς προϋπολογισμούς κάθε 
χώρας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κοινωνικές, εργασιακές και οικονομικές 
πολιτικές των κρατών μελών είναι ποικίλες και συχνές. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ακολουθούν μια 
ιδεολογική γραμμή και παρουσιάζονται ως η μόνη εναλλακτική λύση, με συνέπεια να μην έχει υπάρξει 
καμία σοβαρή, ελεύθερη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση του αντικτύπου της εφαρμογής των εν λόγω 
μέτρων στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5660 === EMPL/5660 ===

Κατάθεση: Brando Benifei, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
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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 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 01 04 4 451 000 4 300 000 3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 788 000 1 300 000 4 451 000 4 300 000
Αποθεματικό

Σύνολο 4 451 000 4 300 000 3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 788 000 1 300 000 4 451 000 4 300 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τα μέσα για την ανάλυση της κοινωνικής κατάστασης, της δημογραφικής εξέλιξης και της οικογένειας 
παραμένουν βασικά στοιχεία για μια ποιοτική διαδικασία χάραξης πολιτικής στην Ένωση. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί χρηματοδότηση που θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο επίπεδο του προϋπολογισμού του 2019.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5661 === EMPL/5661 ===

Κατάθεση: Brando Benifei, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 04 03 01 05 — Ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 01 05 20 273 200 19 000 000 20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 20 273 200 19 000 000 20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Απαιτείται ισχυρότερη δέσμευση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι οργανώσεις των εργαζομένων θα 
διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για να ασχοληθούν σοβαρά με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τόσο 
όσον αφορά τις επιπτώσεις στην απασχόληση όσο και σε σχέση με την κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τον αντίστοιχο αντίκτυπο στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, καθώς και με τις προκλήσεις της 
ψηφιοποίησης. Επομένως, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης, προκειμένου οι 
οργανώσεις των εργαζομένων να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για την εξασφάλιση μιας δίκαιης 
μετάβασης, σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 5662 === EMPL/5662 ===

Κατάθεση: Brando Benifei, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 04 03 01 06 — Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 01 06 7 103 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000
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Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

Αποθεματικό

Σύνολο 7 103 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Αν ληφθούν υπόψη οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι μετασχηματισμοί 
τους οποίους υφίστανται (π.χ. όσον αφορά την ψηφιοποίηση και τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών), καθώς και η ενίσχυση των διαδικασιών εξωτερικής ανάθεσης και 
αναδιάρθρωσης, κρίνεται αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής στήριξη, μέσω επαρκούς χρηματοδότησης, 
προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
και η ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά το δικαίωμά τους να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων των εταιρειών, καθώς και η ενημέρωση, η διαβούλευση και η συμμετοχή τους στις εταιρικές 
υποθέσεις.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5663 === EMPL/5663 ===

Κατάθεση: Brando Benifei, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 04 03 01 08 — Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 01 08 15 000 000 9 700 000 15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 15 000 000 9 700 000 15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο κοινωνικός διάλογος διαδραματίζει καίριο ρόλο στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, όπως αναγνωρίζεται 
από τις Συνθήκες και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Η νέα Πρόεδρος της 
Επιτροπής, κ. Ursula von der Leyen, υπογράμμισε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου στις 
κατευθυντήριες γραμμές της και στις προτεραιότητες που παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η 
θέσπιση και η ενίσχυση πρακτικών κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο, καθώς και αποτελεσματικών 
τομεακών μηχανισμών και διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης, αποτελούν επίσης απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης στην ΕΕ. Είναι επομένως αναγκαίο να 
ενισχυθεί αυτή η γραμμή του προϋπολογισμού.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5664 === EMPL/5664 ===

Κατάθεση: Sandra Pereira, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, João Ferreira

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

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 02 01 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000
Αποθεματικό

Σύνολο 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000

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 
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,

– 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,

– δημιουργία αξιοπρεπούςείναι η ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της 
απασχόλησης με δικαιώματα —δηλαδή που να προβλέπει σταθερές εργασιακές σχέσεις και 
αξιοπρεπείς αποδοχές— προώθηση της αξιοπρεπούς και αξιοπρεπούς εργασίας καιτων νέων και η 
καταπολέμηση της φτώχειας με προώθηση τηςτην προώθηση αυξημένης κοινωνικής 
σύγκλισης.σύγκλισης μέσω του Κοινωνικού Σήματος.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ένας από τους στόχους του όγδοου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών είναι η παροχή 
πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους.

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 5665 === EMPL/5665 ===

Κατάθεση: Katrin Langensiepen, 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 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 02 01 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000
Αποθεματικό

Σύνολο 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 5666 === EMPL/5666 ===

Κατάθεση: Brando Benifei, 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 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 02 01 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000
Αποθεματικό

Σύνολο 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 5667 === EMPL/5667 ===

Κατάθεση: Brando Benifei, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
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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 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 02 02 32 976 491 15 000 000 22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 -7 000 000 32 976 491 15 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 32 976 491 15 000 000 22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 -7 000 000 32 976 491 15 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Για το 2020 απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση για τις δραστηριότητες του EURES, παρά το γεγονός ότι 
συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ΕΑΕ), η οποία, ως νέο όργανο, χρειάζεται νέους πόρους για την 
ομαλή λειτουργία της.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5668 === EMPL/5668 ===

Κατάθεση: Sandra Pereira, João Ferreira, 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 επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 02 03 20 811 339 40 000 000 15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 14 265 000 7 000 000 30 000 000 30 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 20 811 339 40 000 000 15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 14 265 000 7 000 000 30 000 000 30 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι μικροπιστώσεις μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για τις πιο ευάλωτες ομάδες στην αγορά εργασίας, 
όπως οι γυναίκες, ο πληθυσμός της υπαίθρου και τα άτομα με αναπηρία, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, 
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.

Σύμφωνα με την έκθεση της έρευνας «Μικροχρηματοδότηση στην Ευρώπη για την περίοδο 2016-2017», η 
χρηματοδότηση αυτών των ομάδων δεν είναι συμφέρουσα για τα κλασικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ή 
δεν τους επιτρέπεται βάσει των κανονισμών της ΕΕ για τον τομέα. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να 
συνεχιστεί η στήριξη της μικροχρηματοδότησης.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5669 === EMPL/5669 ===

Κατάθεση: Sandra Pereira, João Ferreira, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 04 03 11 — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 11 20 779 000 20 779 000 21 053 025 21 053 025 21 053 025 21 053 025 3 946 975 3 946 975 25 000 000 25 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 20 779 000 20 779 000 21 053 025 21 053 025 21 053 025 21 053 025 3 946 975 3 946 975 25 000 000 25 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας παρέχει χρήσιμη υπηρεσία, 
η οποία εξασφαλίζει χρήσιμες γνώσεις για τον προσδιορισμό της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας 
των διαφόρων κρατών μελών. Είναι σημαντικό, το Ίδρυμα να διαθέτει επαρκή προϋπολογισμό που να του 
επιτρέπει να ανταποκρίνεται στην αποστολή του αυτή όσον αφορά τόσο τις τεχνικές όσο και τις ανθρώπινες 
πτυχές.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5670 === EMPL/5670 ===

Κατάθεση: Sandra Pereira, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, João Ferreira

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 04 03 12 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 12 15 122 884 15 122 884 15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072
Αποθεματικό

Σύνολο 15 122 884 15 122 884 15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 5671 === EMPL/5671 ===

Κατάθεση: Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 04 03 12 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 12 15 122 884 15 122 884 15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072
Αποθεματικό

Σύνολο 15 122 884 15 122 884 15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072

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

Σχέδιο τροπολογίας 5672 === EMPL/5672 ===

Κατάθεση: Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 04 03 13 — Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 13 16 110 395 16 110 395 18 115 490 18 115 490 16 445 490 16 445 490 1 670 000 1 670 000 18 115 490 18 115 490
Αποθεματικό

Σύνολο 16 110 395 16 110 395 18 115 490 18 115 490 16 445 490 16 445 490 1 670 000 1 670 000 18 115 490 18 115 490

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 5673 === EMPL/5673 ===

Κατάθεση: Sandra Pereira, João Ferreira, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 04 03 15 — Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ΕΑΕ)

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, οι παρατηρήσεις και οι πράξεις αναφοράς ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 15 p.m. p.m. 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 -15 683 250 -15 683 250 p.m. p.m.
Αποθεματικό 2 124 650 2 124 650

Σύνολο 2 124 650 2 124 650 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 -15 683 250 -15 683 250 p.m. p.m.

Παρατηρήσεις:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες προσωπικού και διοικητικής λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ) (τίτλοι 1 και 2) και τις λειτουργικές δαπάνες για το πρόγραμμα 
εργασίας (τίτλος 3). 

Η ΕΑΕ πρέπει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις μεταφορές πιστώσεων 
μεταξύ επιχειρησιακών δαπανών και δαπανών διοικητικής λειτουργίας.

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 συνεισφορές των 
κρατών της ΕΖΕΣ, τα οποία καταλογίζονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα 
για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχεία β), ε) και στ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντίστοιχων πιστώσεων και την εκτέλεση σύμφωνα με το παράρτημα 
με τίτλο «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της κατάστασης δαπανών του παρόντος 
τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού προϋπολογισμού. 

Ο στόχος της Αρχής θα είναι να συμβάλλει στην εξασφάλιση δίκαιης κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού σε ολόκληρη την Ένωση και να επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στον συντονισμό των 
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οικείων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης εντός της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα διευκολύνει 
την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αφορούν την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και την πρόσβαση στις σχετικές 
υπηρεσίες· θα διευκολύνει και θα ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την επιβολή της 
σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ άλλων, με τη διευκόλυνση της διενέργειας 
συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων· θα λειτουργεί ως διαμεσολαβητής και θα διευκολύνει την 
εξεύρεση λύσης σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών μεταξύ κρατών μελών και θα υποστηρίζει τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. 

Η συνεισφορά της Ένωσης για το 2020 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 15 683 250 EUR. 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση των μέτρων που είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση των καθηκόντων της ΕΑΕ, όπως ορίζονται στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας [COM(2018) 131 final της 
13ης Μαρτίου 2018] και στη συνακόλουθη προσωρινή συμφωνία που επήλθε ως αποτέλεσμα διοργανικών 
διαπραγματεύσεων1, και ιδίως στο άρθρο 5: 

– διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες,

– διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών με στόχο 
την αποτελεσματική επιβολή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας,

– συντονισμός και στήριξη της διενέργειας συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων·

– διενέργεια αναλύσεων και εκτιμήσεων κινδύνου σχετικά με ζητήματα της διασυνοριακής κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού,

– υποστήριξη των κρατών μελών με τη δημιουργία υποδομής ικανοτήτων σε σχέση με την 
αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, 

– υποστήριξη των κρατών μελών για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας,

– διαμεσολάβηση σε διαφορές μεταξύ των κρατών μελών για την εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής 
νομοθεσίας.

Ο πίνακας προσωπικού της Αρχής περιλαμβάνεται στο παράρτημα «Προσωπικό» του παρόντος τμήματος.

Πράξεις αναφοράς:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που υποβλήθηκε από την 
Επιτροπή στις 13 Μαρτίου 2018, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας [COM(2018) 131 final].

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι ένα κατασκεύασμα που αποσκοπεί στη συγκέντρωση των 
επιθεωρήσεων και την αφαίρεση επιχειρησιακής ικανότητας από τις αρχές των κρατών μελών, ενεργώντας 
εκτός του νομοθετικού πλαισίου που είναι εξ ορισμού εθνικό, και η οποία, μακροπρόθεσμα, θα καταργήσει 
την κυριαρχία των κρατών μελών στον εργασιακό τομέα.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5674 === EMPL/5674 ===

Κατάθεση: Katrin Langensiepen, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

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

1 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0064(COD)&l=en
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SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 04 03 15 — Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ΕΑΕ)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 15 p.m. p.m. 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 4 316 750 4 316 750 20 000 000 20 000 000
Αποθεματικό 2 124 650 2 124 650

Σύνολο 2 124 650 2 124 650 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 4 316 750 4 316 750 20 000 000 20 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το δημοσιονομικό δελτίο για τον κανονισμό σχετικά με την ΕΑΕ προβλέπει προϋπολογισμό ύψους 18 943 
000 EUR. Δεδομένου ότι, μετά την κατάρτιση του δημοσιονομικού δελτίου, οι συννομοθέτες ανέθεσαν νέα 
καθήκοντα στην EAE για τα οποία απαιτείται πρόσθετο προσωπικό, πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός 
της ΕΑΕ ώστε αυτή να καταστεί μια πλήρως λειτουργική υπηρεσία που θα είναι σε θέση να εκπληρώνει όλα 
τα καθήκοντά της.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5675 === EMPL/5675 ===

Κατάθεση: Brando Benifei, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 04 03 15 — Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ΕΑΕ)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 15 p.m. p.m. 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 3 259 750 3 259 750 18 943 000 18 943 000
Αποθεματικό 2 124 650 2 124 650

Σύνολο 2 124 650 2 124 650 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 3 259 750 3 259 750 18 943 000 18 943 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το δημοσιονομικό δελτίο για τον κανονισμό σχετικά με την ΕΑΕ προβλέπει προϋπολογισμό ύψους 18 943 
000 EUR, ποσό το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί τόσο στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και στις 
πιστώσεις πληρωμών για τον προϋπολογισμό του 2020.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5676 === EMPL/5676 ===

Κατάθεση: Brando Benifei, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 08 02 03 06 — Ενίσχυση των πολυδεκτικών, καινοτόμων και στοχαστικών ευρωπαϊκών κοινωνιών

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

08 02 03 06 130 000 611 126 186 096 139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 9 500 000 139 557 525 128 990 572
Αποθεματικό

Σύνολο 130 000 611 126 186 096 139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 9 500 000 139 557 525 128 990 572
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 5677 === EMPL/5677 ===

Κατάθεση: Brando Benifei, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 13 08 01 — Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων — Επιχειρησιακή τεχνική 
βοήθεια που μεταφέρεται από τον τομέα Η1β (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και ΤΣ)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 08 01 30 723 000 14 111 754 74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855 74 793 000 33 700 000
Αποθεματικό

Σύνολο 30 723 000 14 111 754 74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855 74 793 000 33 700 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 5678 === EMPL/5678 ===

Κατάθεση: Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Dragoş Pîslaru, Yana Toom, Marie-Pierre 
Vedrenne, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 02 02 77 38 — Μείωση της ανεργίας των νέων — σύσταση συνεταιρισμών για την ενίσχυση των 
εργασιακών ευκαιριών στην ΕΕ

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

02 02 77 38 2 000 000 1 000 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 100 000 50 000 100 000 650 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 1 000 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 100 000 50 000 100 000 650 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Για να εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της προπαρασκευαστικής ενέργειας κατά το δεύτερο έτος της, θα 
πρέπει αυτή να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020 με τις αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5679 === EMPL/5679 ===

Κατάθεση: Katrin Langensiepen, Brando Benifei, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Θέση 32 02 77 15 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Σύμφωνο των Δημάρχων ως μέσο για την αντιμετώπιση των 
δραστηριοτήτων ενεργειακής πενίας

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

32 02 77 15 2 100 000 1 050 000 p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 2 000 000 2 000 000 1 050 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 100 000 1 050 000 p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 2 000 000 2 000 000 1 050 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η ενεργειακή πενία είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο, αν παραμείνει ως έχει, είναι πιθανό να 
επιδεινωθεί στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Υπάρχει ο κίνδυνος να αποκλειστούν ορισμένοι 
ευρωπαίοι καταναλωτές από την υπό εξέλιξη ενεργειακή μετάβαση και να μην μπορέσουν να επωφεληθούν 
από τα πλεονεκτήματα μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας που έχει ως επίκεντρο τον 
καταναλωτή. Το σχέδιο αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ευρωπαίων πολιτών 
που πλήττονται από ενεργειακή πενία, στην επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης και στη μείωση 
της ενεργειακής κατανάλωσης.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5680 === EMPL/5680 ===

Κατάθεση: Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Barbara Ann Gibson, Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 04 03 77 37
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 77 37 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 — Κόμβος στεγαστικών λύσεων

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το δοκιμαστικό σχέδιο «Κόμβος στεγαστικών λύσεων» προτείνει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για τον 
εντοπισμό, τη συζήτηση και την προώθηση στεγαστικών λύσεων που θα αντιμετωπίζουν την εντεινόμενη 
πανευρωπαϊκή κρίση αποκλεισμού από τη στέγαση και έλλειψης στέγης.
Ο «κόμβος στεγαστικών λύσεων», με πλήρη σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας, θα συγκεντρώνει 
εμπειρογνώμονες και εμπειρίες από όλη την ΕΕ, με στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των 
κενών στα υφιστάμενα συστήματα, και την παροχή πρακτικών λύσεων που έχουν ήδη αποδείξει την 
αποτελεσματικότητά τους σε διάφορα περιβάλλοντα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Στο πλαίσιο του κόμβου θα συζητούνται, θα αξιολογούνται και θα προωθούνται στεγαστικές λύσεις για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης και του αποκλεισμού από τη στέγαση σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και θα αναπτυχθεί μια τράπεζα αποδεικτικών στοιχείων. Ο κόμβος θα 
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στηρίζει επίσης την υλοποίηση του προγράμματος InvestEU και της πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως 
μέσω του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ.
Μέσω της κινητοποίησης εμπειρογνωμόνων και αποδεικτικών στοιχείων από όλη την ΕΕ, θα ενθαρρύνει 
τη συζήτηση, θα προσφέρει πρακτικές και προσαρμόσιμες λύσεις στέγασης και θα υποστηρίζει την 
αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος InvestEU στον τομέα αυτό. 
Θα εντάσσεται στον γενικό στόχο της ΕΕ για τη μείωση της φτώχειας (π.χ. άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση), και θα στηρίζει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (και συγκεκριμένα της προτεραιότητας 19), των αναθεωρημένων κατευθυντήριων 
γραμμών για την απασχόληση (και συγκεκριμένα της κατευθυντήριας γραμμής 8), της Ατζέντας του 
2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, της πολιτικής συνοχής και άλλων στόχων πολιτικής της ΕΕ. Θα 
αξιοποιεί σχετικές εταιρικές σχέσεις που έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του αστικού θεματολογίου 
(στέγαση, αστική φτώχεια) και θα αντιμετωπίζει τα κενά που αυτές έχουν αφήσει. Θα μπορούσε επίσης 
να στηρίξει τη μελλοντική Αστική Πρωτοβουλία.

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:
Ο κόμβος στεγαστικών λύσεων θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του πανευρωπαϊκού προβλήματος της 
αύξησης του αριθμού των αστέγων και του αποκλεισμού από τη στέγαση. Μια τέτοια πλατφόρμα, 
αποκλειστικά επικεντρωμένη σε συγκεκριμένες στεγαστικές λύσεις για όσους πλήττονται από την έλλειψη 
στέγης και τον αποκλεισμό από τη στέγαση, δεν υπάρχει και θα προσφέρει πραγματική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση μιας κοινής πρόκλησης και στηρίζοντας την 
υλοποίηση των στόχων της ΕΕ.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5681 === EMPL/5681 ===

Κατάθεση: Estrella Dura Ferrandis, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 04 03 77 36
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 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:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Αξιολόγηση της απόσπασης εργαζομένων στον τομέα των αερομεταφορών

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται η 
υπεργολαβία στις ευρωπαϊκές εμπορικές αερομεταφορές μέσω συμφωνιών πλήρους μίσθωσης («wet 
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leasing») ή μίσθωσης αεροσκάφους χωρίς πλήρωμα καμπίνας («damp leasing»), καθώς και του τρόπου 
με τον οποίο η εξέλιξη αυτή επηρεάζει και υποβαθμίζει τα δικαιώματα, τις κοινωνικές και εργασιακές 
συνθήκες και τη νοοτροπία ασφάλειας των ιπτάμενων πληρωμάτων. Μεταξύ των στόχων του 
περιλαμβάνεται μια ανάλυση του εν λόγω επιχειρηματικού μοντέλου και των προκλήσεων που αυτό 
συνεπάγεται για τους εργαζόμενους. Επιπλέον, το σχέδιο θα πρέπει να οδηγήσει σε προτάσεις για μέτρα 
σε επίπεδο ΕΕ που θα έχουν ως στόχο να εξασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
και ότι τα μοντέλα μίσθωσης «wet/damp leasing» δεν θα επηρεάζουν αρνητικά την εσωτερική αγορά 
αερομεταφορών και δεν θα οδηγούν σε κοινωνικό ντάμπινγκ.
Μια συμφωνία πλήρους μίσθωσης είναι μια εμπορική σύμβαση στο πλαίσιο της οποίας μία αεροπορική 
εταιρεία (εκμισθωτής) παρέχει αεροσκάφος με πλήρες πλήρωμα, συντήρηση και ασφάλιση (ACMI) σε 
άλλη αεροπορική εταιρεία (μισθωτής). Οι αερομεταφορείς χρησιμοποιούσαν αρχικά αυτή τη δομή για να 
καλύπτουν συγκεκριμένες, απρόβλεπτες και/ή βραχυπρόθεσμες ανάγκες, π.χ. για την αντικατάσταση 
αεροσκαφών εκτός λειτουργίας, για την κάλυψη αιφνίδιων αναγκών χωρητικότητας ή για τη στιγμιαία 
εξυπηρέτηση νέων δρομολογίων.
Στα μέτρα θα περιλαμβάνονται:
επισκόπηση της εξέλιξης των μισθώσεων «wet/damp leasing» από βραχυπρόθεσμη λύση σε μέσο 
ευρύτερης χρήσης στον κλάδο·
έρευνα που θα καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο στις επιχειρήσεις «wet/damp leasing»:
- αποφεύγεται ή εφαρμόζεται στην πράξη η νομοθεσία της ΕΕ για την απόσπαση εργαζομένων·
- αποφεύγεται ή εφαρμόζεται στην πράξη η νομοθεσία της ΕΕ για την εργασία μέσω εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης·
- γίνονται σεβαστά ή όχι τα κοινωνικά δικαιώματα των πληρωμάτων·
- οι αλυσίδες ευθύνης και λογοδοσίας, η νοοτροπία ασφάλειας και η συμμόρφωση με τους κανόνες για 
την υγεία και την ασφάλεια διαφέρουν ή αποκλίνουν από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των εν λόγω 
εταιρειών στις δραστηριότητές τους σε τομείς εκτός της μίσθωσης «wet/damp leasing»·
έρευνα και διασκέψεις από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, 
με στόχο να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι συμφωνίες πλήρους μίσθωσης έχουν επηρεάσει τα 
ιπτάμενα πληρώματα στις εταιρείες-πελάτες στις οποίες έχουν εισαχθεί, τουλάχιστον στους ακόλουθους 
τομείς:
- υπονόμευση ή άσκηση πιέσεων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις ή συμφωνίες·
- απεργοσπασία·
- καταστρατήγηση του δικαιώματος στην εργασία και της προστασίας των εργαζομένων από τρίτες 
χώρες·
τελική διάσκεψη με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων στον 
τομέα της πολιτικής αεροπορίας, για την υποβολή προτάσεων σε σχέση με τα εξής ερωτήματα:
- με ποιον τρόπο θα πρέπει να εφαρμόζεται η κοινωνική νομοθεσία της ΕΕ —π.χ. σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων, την εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, την κοινωνική 
ασφάλιση— στο πλαίσιο των μισθώσεων «wet/damp leasing» και με ποιον τρόπο μπορεί να αποτραπεί το 
κοινωνικό ντάμπινγκ·
- ποιες είναι οι ενδεχόμενες συνέπειες των μισθώσεων «wet/damp-leasing» όσον αφορά τη δυνατότητα 
άσκησης πίεσης στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, την απεργοσπασία και την άσκηση άλλων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·
- ποια συγκεκριμένα μέτρα, νομοθετικού ή άλλου χαρακτήρα, πρέπει να ληφθούν ώστε να διασφαλίζεται 
ότι τα ιπτάμενα πληρώματα θα αντιμετωπίζονται πάντα σωστά στο πλαίσιο της σχετικής κοινωνικής 
νομοθεσίας·
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- με ποιον τρόπο θα μπορούσε μια προσέγγιση κατά τεκμήριο ή βάσει προεπιλογής όσον αφορά την 
ταξινόμηση των εργαζομένων υψηλής κινητικότητας στον τομέα των αερομεταφορών να συμβάλει στη 
επίτευξη μιας ασφάλειας δικαίου, ώστε να μην είναι απαραίτητη η επιβολή των δικαιωμάτων σε 
μεμονωμένη βάση και κατά περίπτωση·
Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη και τη συμπλήρωση της κοινωνικής ατζέντας για τις 
αερομεταφορές, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες πτυχές της εφαρμογής και της επιβολής της εργατικής 
νομοθεσίας, των κανονισμών για την κοινωνική ασφάλιση και της νομοθεσίας περί απόσπασης 
εργαζομένων.
Τα πορίσματα της Επιτροπής στο πλαίσιο της μελέτης του 2019 σχετικά με τους όρους απασχόλησης και 
εργασίας των ιπτάμενων πληρωμάτων στην εσωτερική αγορά αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ («Study 
on employment and working conditions of aircrews in the EU internal aviation market») δείχνουν ότι οι 
συμφωνίες πλήρους μίσθωσης αποτελούν έναν από τους τομείς που χρήζουν περαιτέρω προσοχής. Ο 
τομέας αυτός χαρακτηρίζεται από αδιαφανείς πρακτικές και πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων 
πλήρους μίσθωσης, και χρήζει περαιτέρω έρευνας και ανάλυσης. Απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα για 
να αποτραπεί το ενδεχόμενο αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο να λειτουργήσει ως ακόμη ένα μέσο 
καταστρατήγησης της κοινωνικής νομοθεσίας και κοινωνικού ντάμπινγκ.
Το παρόν σχέδιο δεν επικαλύπτει τις εργασίες της Επιτροπής. Αντιθέτως, στοχεύει να συμβάλει στη 
στρατηγική αερομεταφορών από την άποψη της εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για τη λήψη μέτρων σε ακόμη ένα πολύ τεχνικό πεδίο, όπου για την ανάληψη 
δράσης χρειάζονται δεδομένα και έρευνες υψηλής ποιότητας. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν άλλα εν 
εξελίξει σχέδια αυτού του είδους.

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:
Υπάρχει κίνδυνος η αυξανόμενη χρήση των μισθώσεων «wet/damp leasing» να καταστεί σχεδόν μόνιμο 
χαρακτηριστικό ορισμένων αεροπορικών εταιρειών, στις οποίες σημαντικός στόχος είναι πλέον απλώς η 
μείωση του κόστους, σε βάρος της συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων τους με απαιτήσεις όσον αφορά την 
κοινωνική πολιτική, την απασχόληση και τη λογοδοσία. Τα ιπτάμενα πληρώματα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα 
λόγω του υψηλού βαθμού κινητικότητάς τους.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5682 === EMPL/5682 ===

Κατάθεση: Gabriele Bischoff, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 04 03 77 30
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 77 30 1 000 000 700 000 1 000 000 700 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 700 000 1 000 000 700 000
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Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Η επίδραση της σύγκλισης, βάσει συγκεκριμένων πολιτικών, των συστημάτων 
ελάχιστου εισοδήματος των κρατών μελών στην παραγωγή, τους μισθούς, την απασχόληση, τα δημόσια 
οικονομικά και την κινητικότητα εντός της ΕΕ

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η ΕΕ συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο ότι η ανάπτυξη από μόνη της δεν αποτελεί πανάκεια για τα 
κοινωνικά προβλήματα και έχει εξετάσει τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος των κρατών μελών με 
στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης (βλ. «The Role of Minimum Income for Social Inclusion in 
the EU (2007)» (Ο ρόλος του ελάχιστου εισοδήματος για την κοινωνική ένταξη στην ΕΕ) και «The role 
of minimum income for social inclusion in the EU 2007-2010 (2011)» (Ο ρόλος του ελάχιστου 
εισοδήματος για την κοινωνική ένταξη στην ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2010)).
Το προτεινόμενο δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της έλλειψης κατανόησης των 
μακροοικονομικών συνεπειών που θα έχει η σύγκλιση των συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος των 
κρατών μελών προς την κατεύθυνση ενός ελάχιστου επιπέδου για ολόκληρη την ΕΕ, εκπεφρασμένου σε 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης.
Μια τέτοια διαδικασία σύγκλισης, που θα δρομολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να 
ενισχύσει την κοινωνική ένταξη στα κράτη μέλη που διαθέτουν αδύναμα συστήματα ελάχιστου 
εισοδήματος, μειώνοντας το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς και να βελτιώσει την ποιότητα της απασχόλησης, δεδομένου ότι θα οδηγούσε σε 
αύξηση των μισθών στο χαμηλότερο τμήμα της κατανομής εισοδήματος, και να μειώσει τη 
μετανάστευση προς άλλα κράτη μέλη, εφόσον η μετανάστευση αυτή οφείλεται κυρίως στα διαφορετικά 
επίπεδα ελάχιστου εισοδήματος και όχι στις ευκαιρίες απασχόλησης. Μία από τις θετικές 
μακροοικονομικές συνέπειες θα μπορούσε να είναι η αύξηση της εγχώριας ζήτησης (κατανάλωση) στα 
κράτη μέλη που έως τώρα διαθέτουν αδύναμα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος. Επίσης, θα ήταν 
εύλογο να υπάρξει μισθολογική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών. Ταυτόχρονα, η αύξηση του 
ελάχιστου εισοδήματος συνεπάγεται προφανώς δημοσιονομικά έξοδα, τα οποία πρέπει να 
αντισταθμίζονται με την αύξηση των φορολογικών εσόδων που θα προέρχεται από την αύξηση των 
μισθών και της κατανάλωσης. Ωστόσο, το ακριβές μέγεθος των εν λόγω διαφορετικών αποτελεσμάτων 
είναι άγνωστο έως τώρα και πρέπει να διερευνηθεί.
Ως εκ τούτου, το προτεινόμενο δοκιμαστικό σχέδιο θα περιλαμβάνει μια δοκιμαστική μελέτη στο πλαίσιο 
της οποίας:
α) θα υπολογιστεί η αύξηση των εθνικών επιπέδων ελάχιστου εισοδήματος που απαιτείται προκειμένου 
να υπάρξει σύγκλιση σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, με βάση τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα·
β) θα προσομοιωθεί, σε ένα μακροοικονομικό μοντέλο, η επίδραση στην παραγωγή, την κατανάλωση, 
την ανεργία, το μέσο επίπεδο μισθών, τη χαμηλόμισθη απασχόληση, τα δημοσιονομικά έσοδα και τις 
δαπάνες για όλα τα κράτη μέλη·
γ) θα εκτιμηθεί ο αντίκτυπος που θα έχει η σύγκλιση των συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος στην 
κινητικότητα εντός της ΕΕ.
Η μελέτη θα λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο του συστήματος 
ελάχιστου εισοδήματος κάθε χώρας, καθώς και συγκεκριμένες λεπτομέρειες για κάθε χώρα όσον αφορά 
το θεσμικό πλαίσιο του φορολογικού συστήματός της.

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 
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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 ΕΕ συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο ότι η ανάπτυξη από μόνη της δεν αποτελεί πανάκεια για τα 
κοινωνικά προβλήματα και έχει εξετάσει τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος των κρατών μελών με στόχο 
τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης (βλ. π.χ. «The role of minimum income for social inclusion in the EU 
2007-2010 (2011)» (Ο ρόλος του ελάχιστου εισοδήματος για την κοινωνική ένταξη στην ΕΕ κατά την 
περίοδο 2007-2010)). Πρόσφατα, άρχισε να υποστηρίζεται η σύγκλιση των συστημάτων ελάχιστου 
εισοδήματος, μετρηθείσα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, μέσω της αύξησης του ελάχιστου εισοδήματος 
στα κράτη μέλη που επί του παρόντος διαθέτουν χαμηλά επίπεδα προστασίας, με σκοπό όχι μόνο να αυξηθεί 
η κοινωνική συνοχή, αλλά και να εξαλειφθούν οι υπερβολικά ισχυροί παράγοντες έλξης και ώθησης. 
Ωστόσο, πρέπει ακόμη να εκτιμηθούν οι μακροοικονομικές συνέπειές της.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5684 === EMPL/5684 ===

Κατάθεση: Sandra Pereira, João Ferreira, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 04 03 77 29
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 77 29 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 — Παρατηρητήριο για την υγιεινή και την ασφάλεια στις εμπορικές αερομεταφορές

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί η σημασία των εμπορικών αερομεταφορών στις παγκόσμιες 
κοινωνικές σχέσεις. Για παράδειγμα, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες τα πληρώματα θαλάμου επιβατών 
έχουν περάσει από τις 50/55 ώρες τον μήνα σε 95/100 ώρες τον μήνα και από τρεις πτήσεις μεγάλων 
αποστάσεων σε έξι.
Επίσης, τα πληρώματα θαλάμου επιβατών είναι πλέον πολύ πιο εκτεθειμένα στην ιονίζουσα ακτινοβολία 
και την κακή ποιότητα του αέρα, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την υγεία και την ασφάλεια των εν 
λόγω εργαζομένων.
Κύριος στόχος του Παρατηρητηρίου για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εμπορική αεροπορία είναι η 
βελτίωση των πραγματικών συνθηκών εργασίας των πληρωμάτων πλοίων, η ασφάλεια των επιβατών 
που ταξιδεύουν συχνά και των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, καθώς και η αύξηση της εμπιστοσύνης 
των επιβατών και της ποιότητας της απασχόλησης στον τομέα.
Μέσω του συντονισμού των μελετών και της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, το Παρατηρητήριο 
αποσκοπεί στη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν οι συχνές πτήσεις στην υγεία 
και την ασφάλεια των επιβατών που ταξιδεύουν συχνά και των μελών των πληρωμάτων θαλάμου 
επιβατών. Το Παρατηρητήριο θα είναι επίσης αρμόδιο για την κατάρτιση σχεδίων δράσης για τον 
μετριασμό αυτών των επιπτώσεων.



25

Το Παρατηρητήριο για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εμπορική αεροπορία θα φέρει σε επαφή 
εκπροσώπους του EU-OSHA, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των αεροπορικών εταιρειών, των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εκπροσώπων των εργαζομένων.

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 αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου, στειρότητας και τερατογενέσεων (γενετικά ελαττώματα), 
διαταραχών ύπνου και κοινωνικής απομόνωσης σε μέλη πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σε επιβάτες 
που ταξιδεύουν συχνά δείχνουν ότι οι εργασιακές και τεχνικές μεταβολές στις εμπορικές αερομεταφορές 
έχουν οδηγήσει σε επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας των επιβατών.

Το φαινόμενο αυτό πρέπει να αξιολογηθεί κατάλληλα και να αντιμετωπιστεί σε όλες τους τις πτυχές (υγεία, 
οικογενειακή ζωή κ.λπ.). Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται η δημιουργία παρατηρητηρίου.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5685 === EMPL/5685 ===

Κατάθεση: Sandra Pereira, João Ferreira, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 30
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 30 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 — Πρωτογενής πρόληψη από ομοτίμους, της χρήσης ναρκωτικών και των 
σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Τα τελευταία χρόνια, η διαφοροποίηση στη χρήση ναρκωτικών (με την αύξηση της κοκαΐνης ή των 
συνθετικών προϊόντων) έχει αυξήσει την πολυπλοκότητα μιας πραγματικότητας στην οποία οι 
ευρωπαϊκές χώρες έχουν σημειώσει επιτυχία στο παρελθόν. Η πολυπλοκότητα αυτή οφείλεται επίσης 
στην αποεπένδυση στην οποία οδηγήθηκε η καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών, που είχε ως 
αποτέλεσμα να μειωθεί η ικανότητα προσαρμογής των θεσμικών φορέων στις νέες ουσίες και μορφές 
χρήσης και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ουσίες (π.χ. διαδικτυακές αγορές). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
την αύξηση της κατανάλωσης και την ένταση των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία, ιδίως μεταξύ των 
νέων.
Παράλληλα, παρατηρήθηκε αύξηση στα κρούσματα σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών, και μεταξύ 
των νέων.
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Τα στοιχεία αυτά δικαιολογούν την αύξηση των επενδύσεων σε φάρμακα και στην πρόληψη των 
σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών, με δοκιμασμένες και ελεγμένες μεθόδους, όπως η πρωτογενής 
πρόληψη μέσω της ανάληψης δράσης από ομοτίμους.
Η μέθοδος αυτή επιτρέπει δράση με στόχο και με ενσυναίσθηση, προσαρμοσμένη στη γλώσσα του 
κοινού στο οποίο απευθύνεται. Στην περίπτωση των νέων, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και συμβάλλει 
στη μείωση της πολυπλοκότητας της αντιμετώπισης ζητημάτων τα οποία, στην περίπτωση του 
παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου, αναφέρονται σε πολύ προσωπικά ζητήματα, όπου η ηλικιακή εγγύτητα 
συμβάλλει στην ευκολότερη επικοινωνία.
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας δέσμης εργαλείων η οποία θα περιέχει 
επιστημονικές πληροφορίες για τα ναρκωτικά και τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες (υπό τον 
συντονισμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας), και στον εντοπισμό περιπτώσεων προς μελέτη 
(τουλάχιστον ανά κράτος μέλος), με τη συμμετοχή εθνικών οργανισμών, δήμων, σχολείων και 
οργανώσεων νεολαίας. Το έργο που θα παραχθεί με το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο θα επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα για την πρωτοβάθμια πρόληψη σε επίπεδο ομοτίμων 
της χρήσης ναρκωτικών και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νόσων.

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 αυξημένη χρήση ναρκωτικών και η υψηλή συχνότητα κρουσμάτων σεξουαλικά μεταδιδόμενων 
νοσημάτων, ιδίως μεταξύ των νέων —ως αποτέλεσμα της αποεπένδυσης στις πολιτικές για τη δημόσια 
υγεία, ιδίως σε αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα— απαιτεί ενεργό αντίδραση. Η πρωτογενής πρόληψη μέσω 
ομότιμης δράσης έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και αποδοτική λύση για την αντιμετώπισή των ζητημάτων 
αυτών, αλλά και άλλων ζητημάτων. Επομένως, η προσέγγιση αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5686 === EMPL/5686 ===

Κατάθεση: Sandra Pereira, João Ferreira, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 04 03 77 28
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 77 28 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 — Ο ρόλος του κατώτατου μισθού στη θέσπιση της παγκόσμιας εγγύησης εργασίας
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Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η έκθεση «Εργασία για ένα καλύτερο μέλλον — Παγκόσμια Επιτροπή για το Μέλλον της Εργασίας» 
(ΔΟΕ 2019) [1] ζητεί τη δημιουργία μιας Παγκόσμιας Εγγύησης Εργασίας, η οποία θα εγγυάται σε όλους 
τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, ένα σύνολο θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
μεταξύ των οποίων:
Η ύπαρξη εθνικού κατώτατου μισθού, καθοριζόμενου με συλλογική διαπραγμάτευση συμβάσεις και 
συλλογικές συμβάσεις, έχει καθοριστική σημασία για τη θέσπιση της Παγκόσμιας Εγγύησης Εργασίας, 
δεδομένου ότι συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων, στην κοινωνική 
ανάπτυξη και στην υπέρβαση των πολιτικών που έχουν προωθήσει τα τελευταία χρόνια την επισφάλεια, 
τη μείωση των μισθών και την αύξηση των ανισοτήτων.
Ως προϋπόθεση για την προώθηση εθνικών συστημάτων κατώτατου μισθού ως εργαλείου για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη από το Eurofound σχετικά με τις 
διαφορετικές πραγματικότητες των κρατών μελών, καθώς και για τη σύνδεση μεταξύ της ύπαρξης 
αυτού του μέσου με τα ποσοστά απασχόλησης, τα προσόντα των εργαζομένων, τα επίπεδα επισφάλειας, 
την ανάπτυξη των κρατών μελών, μεταξύ άλλων πτυχών που θεωρούνται σημαντικές.
[1] Με τις συστάσεις μας επιδιώκεται η ενίσχυση και αναζωογόνηση των εργασιακών θεσμών. Από τις 
κανονιστικές ρυθμίσεις και τις συμβάσεις εργασίας, έως τις συλλογικές συμβάσεις και τα συστήματα 
επιθεώρησης εργασίας, οι θεσμοί αυτοί αποτελούν τα θεμέλια των δίκαιων κοινωνιών. Χαράσσουν την 
πορεία προς την κατεύθυνση της επισημοποίησης της εργασίας και της μείωσης της φτώχειας των 
εργαζομένων, και εγγυώνται για την εργασία ένα μέλλον με αξιοπρέπεια, οικονομική ασφάλεια και 
ισότητα. Θεσπίζουν μια παγκόσμια εγγύηση εργασίας. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, 
ανεξάρτητα από τη συμβατική συμφωνία ή το καθεστώς απασχόλησής τους, θα πρέπει να 
απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα της εργασίας, «έναν μισθό που εξασφαλίζει επαρκείς συνθήκες 
διαβίωσης» (Καταστατικός Χάρτης της ΔΟΕ, 1919), μέγιστα όρια στο ωράριο εργασίας, και προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Οι συλλογικές συμβάσεις ή οι σχετικοί νόμοι και οι 
κανονισμοί μπορούν να αυξήσουν το βασικό επίπεδο προστασίας.

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 οικονομική και κοινωνική κρίση στην ΕΕ και οι επιβληθείσες πολιτικές λιτότητας έχουν οδηγήσει σε 
υψηλά επίπεδα ανεργίας και επιδείνωση των συνθηκών εργασίας με συνέπειες για την ανάπτυξη των 
κρατών μελών. Για την επίτευξη του θεματολογίου της ΔΟΕ και τη θέσπιση καθολικής εγγύησης εργασίας, 
ο ορισμός του εθνικού ελάχιστου μισθού αποτελεί κεντρικό εργαλείο. Μια μελέτη για τις διαφορετικές 
πραγματικότητες σε ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση και την περαιτέρω 
ενίσχυσή της.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5687 === EMPL/5687 ===
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Κατάθεση: Dragoş Pîslaru, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ramona Strugariu, Vlad-
Marius Botoş, Cristian Ghinea, Nicolae Ştefănuță, Yana Toom, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 04 03 77 33
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 77 33 750 000 500 000 750 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 750 000 500 000 750 000 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Τα σχολεία ως μηχανισμός κοινωνικής ένταξης των παιδιών Ρομά

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Γενικές πληροφορίες:
Πάνω από το ένα τέταρτο όλων των παιδιών στην ΕΕ απειλούνται από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. Το 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να θεσπιστεί μια εγγύηση για τα παιδιά 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί στην Ευρώπη που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού θα έχει πρόσβαση στα εξής:
– δωρεάν υγειονομική περίθαλψη,
– δωρεάν εκπαίδευση,
– δωρεάν προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα,
– αξιοπρεπή στέγη και
– κατάλληλη διατροφή.
Στη συνέχεια, το 2017, το ΕΚ ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υλοποιήσει την 
«Προπαρασκευαστική ενέργεια — Σύστημα εγγύησης για τα παιδιά / Θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για 
τα παιδιά και αντίστοιχης χρηματοδοτικής στήριξης».
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του ΕΚ σχετικά με τον προϋπολογισμό που συνόδευαν την εν λόγω 
προπαρασκευαστική ενέργεια, αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι «κάθε παιδί στην Ευρώπη που 
αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας (συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων) έχει πρόσβαση σε δωρεάν 
υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν παιδεία, δωρεάν παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή 
διατροφή. Με την κάλυψη αυτών των πέντε τομέων δράσης μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών σχεδίων 
δράσης θα εξασφαλιστεί σημαντική βελτίωση, με μακροπρόθεσμη προοπτική, των συνθηκών διαβίωσης 
και των ευκαιριών για εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη».
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έκρινε αναγκαίο να αποσαφηνίσει αρχικά το πιθανό εύρος της έννοιας της 
εγγύησης για τα παιδιά, εξετάζοντας τη σκοπιμότητα ενός τέτοιου συστήματος εγγυήσεων και 
αναλύοντας τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της εστίασης σε τέσσερις 
συγκεκριμένες ομάδες κοινωνικά ευάλωτων παιδιών: i) παιδιά που διαβιούν σε επισφαλείς οικογενειακές 
συνθήκες, ii) παιδιά που διαμένουν σε ιδρύματα, iii) παιδιά πρόσφατων μεταναστών και προσφύγων, και 
iv) παιδιά με αναπηρία ή άλλες ειδικές ανάγκες.
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διεξαγωγή 
μελέτης σκοπιμότητας, η οποία θα καταλήξει, έως το τέλος του 2019, σε πορίσματα σχετικά με τον 
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τρόπο εφαρμογής ενός συστήματος εγγύησης για τα παιδιά, για τις τέσσερις συγκεκριμένες ομάδες που 
έχουν επιλεγεί.
Ωστόσο, η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη. Αφενός έχουν περάσει πάνω από 4 χρόνια από την 
υποβολή του αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αφετέρου, αγνοείται πλήρως μια σημαντική 
κατηγορία ευάλωτων παιδιών και, συγκεκριμένα, τα παιδιά Ρομά.
Με πληθυσμό που ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια άτομα, οι Ρομά είναι η μεγαλύτερη εθνοτική 
μειονότητα της Ευρώπης και εδώ και αιώνες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας. 
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης, πολλοί 
Ρομά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια, βαθύ κοινωνικό αποκλεισμό, εμπόδια στην 
άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και διακρίσεις.
Τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν την πρόσβασή τους σε ποιοτική εκπαίδευση, κάτι που, με τη σειρά 
του, υπονομεύει τις προοπτικές απασχόλησης και εισοδήματος, τις συνθήκες στέγασης και την 
κατάσταση της υγείας τους, περιορίζοντας τη συνολική ικανότητά τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
δυνατότητές τους.
Ο αποκλεισμός από την εκπαίδευση λαμβάνει διάφορες μορφές: από την άρνηση εγγραφής παιδιών Ρομά 
λόγω της άσκησης πίεσης εκ μέρους μη Ρομά γονέων, έως την τοποθέτηση των εν λόγω παιδιών σε 
«ειδικά σχολεία» ή σε εθνοτικά διαχωρισμένες τάξεις. Ο εθνοτικός διαχωρισμός επηρεάζεται από 
παράγοντες που κυμαίνονται από τα οικιστικά χαρακτηριστικά έως τις προκαταλήψεις κατά των Ρομά.
Σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, τα παιδιά Ρομά αποτελούν την πλειοψηφία όσων βρίσκονται σε ειδικά 
σχολεία και προγράμματα εκπαίδευσης, εκτός του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος, χωρίς να έχουν 
προφανείς μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες. Κατά μέσο όρο, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν 
ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, 1 στα 10 παιδιά Ρομά έχει παρακολουθήσει ειδικό σχολείο ή τάξη που 
προοριζόταν κυρίως για Ρομά, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα. Ο διαχωρισμός στη γενική 
εκπαίδευση κυριαρχεί στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα, όπου 
ποσοστό 33 % έως 58 % των παιδιών Ρομά στο σχολείο παρακολουθούσαν τάξη στην οποία όλα ή πολλά 
από τα παιδιά ήταν Ρομά.
Σε άλλες περιπτώσεις, τα παιδιά μπορεί να μη γίνονται δεκτά στην εκπαίδευση λόγω έλλειψης εγγράφων· 
ή απλά δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν μαθήματα, επειδή ζουν μακριά από το πλησιέστερο 
σχολείο. Σε όλη την Ευρώπη, τα παιδιά Ρομά έχουν χαμηλότερα ποσοστά εγγραφής και φοίτησης στα 
σχολεία και υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου από ό,τι ο γενικός πληθυσμός. Ως εκ τούτου, 
οι κοινότητες των Ρομά συχνά χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους 
ειδικούς σε διεθνές επίπεδο, αυτό έχει οδηγήσει σε μια μορφή διαγενεακής φτώχειας.
Πολλά παιδιά δεν φοιτούν στο νηπιαγωγείο, πόσο μάλλον στο δημοτικό σχολείο. Από την έρευνα 
προκύπτει ότι οι οικογένειες από φτωχές περιοχές που δεν είναι εξοικειωμένες με το πρόγραμμα 
βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων ή δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, ενδιαφέρονται λιγότερο για 
τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών τους. Άλλοι δεν μπορούν να επιλέξουν την εν λόγω μορφή μέριμνας 
είτε επειδή δεν παρέχεται στην περιοχή τους, είτε επειδή τα παιδιά τους δεν διαθέτουν τα απαραίτητα 
έγγραφα (Ρομανί ή μετανάστες) ή λόγω άλλων προβλημάτων (απόσταση, γλώσσες, διακρίσεις κ.λπ.).
Στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, μόνο περίπου το 20 % των παιδιών ολοκληρώνει το 
δημοτικό σχολείο σε σύγκριση με το 90 % των μη Ρομά νέων. Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μόνο το 15 % των παιδιών Ρομά ολοκληρώνει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή 
αντίστοιχη επαγγελματική κατάρτιση.
Έχουν δοκιμαστεί διάφορες λύσεις, αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. Τα ευάλωτα παιδιά 
Ρομά που δεν ολοκληρώνουν την εκπαίδευση γίνονται ευάλωτοι ενήλικοι που πλήττονται από τη 
φτώχεια, με αποτέλεσμα να παγιδεύονται σε έναν φαύλο κύκλο.
Είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μια νέα προσέγγιση που θα αποσκοπεί στην ενσωμάτωση ιδεών από 
διάφορα πεδία, και η οποία θα έχει ως στόχο να θέσει τα σχολεία στο επίκεντρο της λύσης. Απαιτείται 



30

επίσης ανάλυση σε επίπεδο κύκλου ζωής, με σκοπό να παρακολουθείται το παιδί από μικρή ηλικία και να 
παρέχονται τόσο προληπτικές όσο και διορθωτικές λύσεις, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών και με στόχο να επιτευχθεί ένα τελικό αποτέλεσμα: να εξασφαλιστεί ότι το παιδί, αργά ή γρήγορα, 
θα μπορέσει να επωφεληθεί από την εκπαίδευση, είτε στο επίπεδο της βασικής εκπαίδευσης είτε στο 
επίπεδο της κατάρτισης ή της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ούτως ώστε να αυξηθεί σημαντικά η 
πιθανότητά του να ενταχθεί και να ασκήσει αμειβόμενη επαγγελματική δραστηριότητα.
Στόχοι του προτεινόμενου δοκιμαστικού σχεδίου:
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο να βοηθήσει τα σχολεία να καταστούν ένας μηχανισμός 
κοινωνικής ένταξης για τα παιδιά Ρομά. Θα οδηγήσει σε μια δέσμη λύσεων που θα ενσωματώνει 
διατομεακές πολιτικές, με στόχο τον προσδιορισμό και την εφαρμογή της εν λόγω δέσμης σε τρεις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες-στόχους, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για μια προπαρασκευαστική 
ενέργεια με μόνιμο κονδύλι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής οντότητας (οργανισμού ή μηχανισμού) που θα αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης των ευάλωτων παιδιών.
Οι ομάδες-στόχοι του σχεδίου θα είναι τα παιδιά, και ειδικότερα τα παιδιά από τις περιφέρειες NUTS 2 
με υψηλή πυκνότητα παιδιών Ρομά και υψηλά ποσοστά κινδύνου φτώχειας, όπως ορίζονται από τη 
Eurostat (π.χ. Βορειοδυτική Βουλγαρία, Βορειοανατολική Ρουμανία, Βόρεια Μεγάλη Πεδιάδα στην 
Ουγγαρία ή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη).
Κύριος στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση πολιτικών, με την αξιοποίηση τόσο παλαιών όσο και 
καινοτόμων λύσεων για τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που αποσκοπούν στην 
κοινωνική ένταξη των παιδιών Ρομά, και η διαμόρφωση μιας ενιαίας προσέγγισης, καθώς και η 
επίτευξη ρεαλιστικών αποτελεσμάτων με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας εποπτικής αρχής.
Τα στάδια του σχεδίου θα είναι τα εξής:
1. Η δημιουργία μιας δέσμης λύσεων που θα απευθύνεται στα παιδιά Ρομά, με στόχο την ενσωμάτωση 
πολιτικών και τη δημιουργία εργαλείων τα οποία, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη μικροχρηματοδότηση, 
θα μετατρέψουν συγκεκριμένα σχολεία σε σημεία ενιαίας εξυπηρέτησης για την πρόληψη του κοινωνικού 
αποκλεισμού των ευάλωτων παιδιών. Μπορεί, για παράδειγμα, να ενσωματώσει λύσεις που αποσκοπούν 
στην έναρξη ή την ενίσχυση των εγγραφών σε δομές προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
νηπιαγωγεία), στη μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κατά τα πρώτα και τα 
μεσαία σχολικά έτη, αλλά και στη διευκόλυνση της μετάβασης σε δομές κατάρτισης ή επαγγελματικές 
σχολές, καθώς και στην κατάρτιση και την υποβολή πρότασης για μια πολιτική βάσει της αρχής «κανένα 
παιδί δεν πρέπει να μένει πίσω», ώστε τα παιδιά που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν πρόωρα το 
σχολείο να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ένα ή περισσότερα έτη λαμβάνοντας βοήθεια ή να 
εγγραφούν σε περαιτέρω προγράμματα κατάρτισης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.
2. Δοκιμαστική εφαρμογή της δέσμης λύσεων σε πέντε σχολεία από πέντε από τις φτωχότερες 
περιφέρειες της ΕΕ. Ο φορέας υλοποίησης, χρησιμοποιώντας ως βάση τη δέσμη λύσεων, θα εξασφαλίζει 
τη συμμετοχή των τοπικών ΜΚΟ και αρχών και θα βοηθά τα συγκεκριμένα σχολεία να καταστούν 
κομβικά σημεία για την κοινωνική ένταξη των τοπικών κοινοτήτων με τους εξής τρόπους:
- εξασφάλιση της δυνατότητας να καταστούν τα σχολεία κέντρα επικοινωνίας και ενημέρωσης·
- εξασφάλιση της χρήσης των σχολικών εγκαταστάσεων για κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλες 
ενδιαφερόμενες τοπικές ΜΚΟ/αρχές, ώστε να προσελκύεται το ενδιαφέρον των οικογενειών Ρομά εντός 
της περιοχής κινδύνου και να διευκολύνεται η δημιουργία θετικής σύνδεσης, καθότι τα σχολεία θα 
τίθενται στο επίκεντρο ενός δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών (εκπαίδευση, στέγαση, υγειονομική 
περίθαλψη, απασχόληση)·
- δημιουργία λύσεων για προσχολική φροντίδα/σχολικές αλληλεπιδράσεις για παιδιά Ρομά σε περιοχές 
όπου δεν υπάρχουν τέτοιες επιλογές·
- υποστήριξη οικογενειών Ρομά που αντιμετωπίζουν οικονομικές και άλλες δυσκολίες για την απόκτηση 
των κατάλληλων εγγράφων που απαιτούνται για την εγγραφή των παιδιών τους στο σχολείο, και 
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συνεργασία με τις τοπικές αρχές για τη δημιουργία προσωρινών λύσεων ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να 
πάνε στο σχολείο·
- δημιουργία δομών που θα επιτρέπουν στα παιδιά Ρομά που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
επιστρέψουν σε αυτό για να ανακτήσουν τον χαμένο χρόνο ή να μπορέσουν να εγγραφούν σε 
προγράμματα ή ιδρύματα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, υπό συνθήκες διευκόλυνσης·
- επιδίωξη της μείωσης του αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο μέσω της 
διατήρησης του σχολείου στο επίκεντρο των κοινοτήτων.
Απώτερος στόχος του σχεδίου είναι μια προπαρασκευαστική ενέργεια που θα ενισχύει το εύρος και την 
εμβέλεια των δραστηριοτήτων, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια αρχή της ΕΕ που θα έχει ως καθήκον 
να συμβάλει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών Ρομά, δεδομένου ότι αυτή η ευάλωτη 
ομάδα παιδιών κατά περίεργο τρόπο δεν συμπεριλήφθηκε στην προπαρασκευαστική ενέργεια που 
δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

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:
Σημαντικοί πόροι δαπανώνται σε μεμονωμένα και ασυντόνιστα έργα, σε τοπικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, για 
την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών Ρομά. Ωστόσο, εδώ και χρόνια, τα ποσοστά 
εγγραφής στο σχολείο για τις εν λόγω μειονότητες, όπως οι Ρομά, είναι απογοητευτικά, ενώ τα ποσοστά 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου εξακολουθούν να είναι υψηλά. Το γεγονός ότι τα παιδιά Ρομά δεν 
περιλαμβάνονται στους στόχους της προπαρασκευαστικής ενέργειας που δρομολογήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπειτα από το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να θεσπιστεί εγγύηση για τα 
παιδιά, είναι απαράδεκτο και πρέπει να υπάρξει άμεση αποκατάσταση, εξού και το παρόν δοκιμαστικό 
σχέδιο.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5688 === EMPL/5688 ===

Κατάθεση: Tomáš Zdechovský, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Peter Pollák

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 04 03 77 34
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 77 34 1 900 000 950 000 1 900 000 950 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 900 000 950 000 1 900 000 950 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Πρότυπες προσεγγίσεις κοινωνικού αντικτύπου για την κοινωνική στέγαση και 
την ενδυνάμωση των Ρομά: δοκιμή της χρήσης καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων για καλύτερα 
κοινωνικά αποτελέσματα
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Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Ορισμένες συγκεντρωμένες ομάδες ευρωπαίων πολιτών εξακολουθούν να υφίστανται στέρηση στέγασης 
εδώ και δεκαετίες. Οι Ρομά είναι μια από τις μειονοτικές ομάδες στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Παρά τις μακροχρόνιες προσπάθειες, 
συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά για το 2020, 
το οποίο είχε θεσπιστεί ήδη από το 2011, η αντιμετώπιση του κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού και 
των διακρίσεων κατά των Ρομά παραμένει μία ακόμη φιλοδοξία.
Μέχρι σήμερα, η εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά βασίστηκε σε μεγάλο 
βαθμό στην παροχή επιχορηγήσεων από τα κονδύλια των ΕΔΕΤ. Η χρήση των κονδυλίων των ΕΔΕΤ 
υπήρξε δυστυχώς περιορισμένη λόγω της έλλειψης πολιτικής δέσμευσης και ικανότητας των εθνικών και 
περιφερειακών αρχών που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση των κονδυλίων αυτών. Μέχρι σήμερα, 
ελάχιστα έχουν χρησιμοποιηθεί χρηματοδοτικά μέσα, όπως δάνεια και εγγυήσεις, για την προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων Ρομά.
Η παρούσα δράση εντάσσεται στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο:
- να στηρίξει την κοινωνική καινοτομία και τις νέες, ολιστικές προσεγγίσεις όσον αφορά την παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών, την ενδυνάμωση των μειονεκτουσών ομάδων και την παροχή 
μετασχηματιστικών λύσεων σε βασικές κοινωνικές προκλήσεις, ιδίως την ένταξη των Ρομά·
- να ενθαρρύνει τις διατομεακές συνεργασίες και τις εταιρικές σχέσεις κοινωνικού αντικτύπου 
(συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συμμετοχή στα κοινά) ως έναν νέο τρόπο δημιουργίας 
δημόσιας αξίας·
- να θέσει σε πρώτη χρήση νέα χρηματοδοτικά μέσα και μηχανισμούς μεικτής στήριξης (χρηματοδοτικά 
μέσα, επιχορηγήσεις και δημιουργία ικανοτήτων) για έργα με σημαντικό κοινωνικό εξωτερικό 
αντίκτυπο·
- σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, να στηρίξει την ανάπτυξη της αγοράς κοινωνικών επενδύσεων και των 
παρεμβάσεων με κοινωνικό αντίκτυπο, μέσω της δοκιμής/βελτίωσης ενός μοντέλου που θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο, για παράδειγμα, του 
μελλοντικού ενιαίου επενδυτικού προγράμματος της ΕΕ («InvestEU»).
Το πρόγραμμα InvestEU θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα, με τη χορήγηση κονδυλίων για τη 
στήριξη των κοινωνικών υποδομών (και συγκεκριμένα των εγκαταστάσεων στέγασης, υγείας και 
εκπαίδευσης), της κοινωνικής καινοτομίας και των συστημάτων κοινωνικού αντικτύπου. Το επόμενο 
ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΕ θα μπορούσε να παρέχει μια σημαντική ευκαιρία για την 
επίτευξη προόδου όσον αφορά την ένταξη των Ρομά.
Πεδίο εφαρμογής της δράσης:
Η παρούσα δράση θα συμβάλει στην επεξεργασία μιας λύσης για το μοντέλο στέγασης και στη βελτίωση 
των ευκαιριών ζωής για μια επιλεγμένη ομάδα περιθωριοποιημένων κοινοτήτων Ρομά. Οι στοχευόμενοι 
δικαιούχοι συνήθως διαμένουν σε μη ρυθμιζόμενους/παράνομους οικισμούς στα προάστια και 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε ευκαιρίες για εισόδημα ή αμειβόμενη εργασία, 
καθώς και σε άλλες ευκαιρίες ενσωμάτωσης.
Στην ουσία, πρόκειται για ένα μοντέλο πολλαπλών σταδίων, το οποίο περιλαμβάνει την προετοιμασία 
(όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές γνώσεις, τα κίνητρα, την επαγγελματική βοήθεια και τις δεξιότητες 
ζωής, καθώς και τη βοήθεια για την κατασκευή) των οικογενειών Ρομά στην πορεία προς την απόκτηση 
κατοικίας και την ενδυνάμωση.
Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:
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- την παροχή χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής βοήθειας και κατάρτισης για την 
απόκτηση δεξιοτήτων ζωής σε επιλεγμένους συμμετέχοντες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και οι 
οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα·
- στήριξη συστημάτων αποταμίευσης για κάθε οικογένεια, διάρκειας περίπου ενός έτους, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αποπληρωμή δόσεων δανείων για τα υλικά κατασκευής των νέων κατοικιών·
- συνεργασία με τις δημόσιες αρχές για την απόδοση εκτάσεων για τους σκοπούς της παρέμβασης· και 
παροχή κατάρτισης στις δημόσιες αρχές ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν και να διαχειρίζονται 
προγράμματα ενσωμάτωσης/εξάλειψης του διαχωρισμού και να παρέχουν περαιτέρω κοινωνικές 
υπηρεσίες στην τοπική κοινότητα·
Στο πλαίσιο του εν λόγω μοντέλου πολλαπλών σταδίων θα δοκιμαστούν καινοτόμες προσεγγίσεις που θα 
συνδυάζουν τα χρηματοδοτικά μέσα (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) με τις επιχορηγήσεις και τη βοήθεια για 
την ανάπτυξη ικανοτήτων.
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα επεκτείνεται σε διάφορες τοποθεσίες εντός των χωρών με σημαντικές 
κοινότητες Ρομά και θα αναπαράγεται και σε αστικό περιβάλλον (π.χ. Ανατολική Σλοβακία, Ανατολική 
Τσεχία, Ρουμανία, Ουγγαρία).
Η δράση απευθύνεται στους εξής:
- περιθωριοποιημένες οικογένειες Ρομά, ως μία από τις ομάδες που αντιμετωπίζουν τον πιο έντονο 
αποκλεισμό στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η τύχη τους αποτελεί μία από τις πιο οξείες κοινωνικές 
προκλήσεις στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, και στην ΕΕ γενικότερα·
- δημόσιες αρχές, ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς κοινωνικού αντικτύπου 
(ιδρύματα, πάροχοι υπηρεσιών).

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 στέρηση στέγασης αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την κοινότητα των Ρομά. Το δοκιμαστικό σχέδιο θα 
διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι καινοτόμες, προσανατολισμένες στον αντίκτυπο προσεγγίσεις θα 
μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (π.χ. δάνεια) για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων Ρομά στον τομέα της πρόσβασης στη στέγαση. 
Μέσω της στήριξης της συνεργασίας χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ των δημόσιων αρχών, των 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των ιδρυμάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θα 
παράσχει καινοτόμες λύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αναπαραχθούν περαιτέρω και να κλιμακωθούν με 
στόχο την επίτευξη βελτιωμένων και βιώσιμων αποτελεσμάτων και της κοινωνικής ευημερίας στην ΕΕ.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5689 === EMPL/5689 ===

Κατάθεση: Antonius Manders, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

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



34

SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 04 03 77 35
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 77 35 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 — Ευρωπαϊκό δίκτυο ηλικιωμένων

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο θα διευκολύνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών 
εκπροσώπων ηλικιωμένων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μεταξύ τους ανταλλαγές και να καταστεί 
δυνατή η καλύτερή τους εκπροσώπηση σε επίπεδο ΕΕ. Θα υποστηριχθούν η σύσταση μιας γραμματείας 
και η διοργάνωση μιας ετήσιας διάσκεψης, ει δυνατόν στο Ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

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 επίπεδο ΕΕ παρέχεται σε μεγάλο βαθμό στήριξη για την ενίσχυση της οργάνωσης και της εκπροσώπησης 
των νέων, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να επηρεάσουν το μέλλον τους και να συνδεθούν με 
τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην Ευρώπη αξίζουν επίσης την 
υποστήριξη της ΕΕ για τον σκοπό αυτό. Κατ’ αναλογία προς πρωτοβουλίες όπως η Προσομοίωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Model European Parliament, MEP) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων, στο 
πλαίσιο των οποίων προσομοιώνεται η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιδιώκεται η 
ευαισθητοποίηση των σπουδαστών όσον αφορά την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη, απαιτούνται επίσης 
παρόμοιες πρωτοβουλίες για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως 
στην πολιτική και την κοινωνική ζωή.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5690 === EMPL/5690 ===

Κατάθεση: France Jamet, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Virginie Joron

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 04 03 77 31
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 77 31 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
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Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Νέες λύσεις υποστήριξης των θυμάτων της τρομοκρατίας για την αποκατάσταση 
και την επιστροφή στην εργασία

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Από το 2001, που άρχισε να ενισχύεται ο διεθνής χαρακτήρας της τρομοκρατίας, αυτή έχει οδηγήσει 
στον θάνατο 2400 ανθρώπων στην Ευρώπη, αλλά και στον τραυματισμό, συχνά σοβαρό, άλλων 8700 
ανθρώπων.
(http://www.lemonde.fr/mmpub/edt/zip/2017/08/18/104415849-
f7f7ac368a0d5cd6222bbe42cafca0b60f5a2365/index.html).
Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2018, τονίζεται ότι τα θύματα αυτά, 
τα οποία πάσχουν από μετατραυματικό στρες και συχνά έχουν υποστεί σοβαρό σωματικό 
ακρωτηριασμό, αποτελούν έναν συγκεκριμένο πληθυσμό, με ιδιαίτερες ανάγκες. Η Επιτροπή ζήτησε 
πρόσφατα να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για μια πιο κατάλληλη, πολυεπιστημονική και 
εξατομικευμένη υπηρεσία στήριξης, που θα ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες αυτών των θυμάτων.
Τα θύματα επιθέσεων, τα οποία συχνά πάσχουν από σοβαρό σωματικό ακρωτηριασμό που έχει 
προκληθεί από την επίθεση, αλλά και από σοβαρά ψυχολογικά τραύματα λόγω της κατάστασης 
μετατραυματικού στρες στην οποία βρίσκονται, συνιστούν έναν συγκεκριμένο πληθυσμό με ιδιαίτερες 
ανάγκες. Ενώ η ΕΕ προωθεί μια πολιτική ενεργού ένταξης των ατόμων με αναπηρία και ενθαρρύνει την 
πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία, μέχρι σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί κάποια συγκεκριμένη πολιτική 
απασχόλησης για τα θύματα της τρομοκρατίας.
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει επομένως ως στόχο 1) να καταγραφεί το ποσοστό των θυμάτων που 
έχουν χάσει την εργασία τους ως αποτέλεσμα της επίθεσης και 2) να δοκιμαστούν καινοτόμες λύσεις για 
την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Κατά τη δημόσια ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 21 Μαρτίου 2018, 
στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σχετικά με το θέμα των 
θυμάτων της τρομοκρατίας, τονίστηκε στις καταθέσεις των επιζώντων η δυσκολία επαγγελματικής 
επανένταξης των θυμάτων τρομοκρατικών επιθέσεων, ιδίως λόγω των σωματικών αναπηριών, αλλά και 
των ψυχολογικών τραυμάτων που έχουν υποστεί (και ειδικότερα λόγω των επιπτώσεων του 
μετατραυματικού στρες). Η εν λόγω δυσκολία, καθώς και ο άμεσος οικονομικός αντίκτυπος που αυτή 
συνεπάγεται, αποτελεί συχνά μια δεύτερη, ή και τρίτη, εμπειρία θυματοποίησης.
Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τα πορίσματα και 
τις συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία (2018/2044(INI)) σημειώνονται επίσης τα 
εξής:
«ΡΝΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θάνατος από τρομοκρατική επίθεση καταστρέφει οικογένειες, και ότι 
πολλοί από τους τραυματίες που επέζησαν τρομοκρατικής επίθεσης υποφέρουν από αναπηρίες, έχουν 
παραμορφωθεί, έχουν υποστεί απώλεια των άκρων τους σε βαθμό που η ζωή τους αλλάζει ριζικά, και 
φέρουν ψυχολογικά τραύματα, με αποτέλεσμα η δεινή τους κατάσταση να έχει βαρύ αντίκτυπο στον 
στενό οικογενειακό τους κύκλο και στην κοινότητα, ενώ πολύ συχνά παραμελούνται οι μακροπρόθεσμες 
ανάγκες των θυμάτων μόλις σταματήσουν να προβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το σύνδρομο μετατραυματικού στρες αποτελεί μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν συνολικά ευρωπαϊκά στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της 
τρομοκρατίας στην ψυχική υγεία του πληθυσμού μετά τις διάφορες επιθέσεις·
ΡΝΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα της τρομοκρατίας έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο καθεστώς και 
ότι η κάλυψη των αναγκών τους δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού, διεθνούς 
και εθνικού δικαίου, αλλά και υποχρέωση για το σύνολο των κοινωνιών μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πρόσφατες επιθέσεις στην ΕΕ είχαν θύματα που προέρχονταν από μεγάλο αριθμό κρατών μελών·»
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(http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0374_EL.html?redirect)
Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Strengthening victims’ rights: from compensation to 
reparation, For a new EU Victims’ rights strategy 2020-2025» (Ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των 
θυμάτων: από την αποζημίωση προς την αποκατάσταση, Για μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τα 
δικαιώματα των θυμάτων 2020-2025), που δημοσιεύτηκε στις 12 Μαρτίου 2019, υπενθυμίζεται επίσης 
ότι τα θύματα ορισμένων κατηγοριών εγκλημάτων έχουν τις δικές τους ανάγκες σε σχέση με τα 
συγκεκριμένα προβλήματά τους, τα οποία απορρέουν από το είδος και τη φύση του εγκλήματος που 
έχουν υποστεί, και ζητείται μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για μια πιο κατάλληλη, πολυεπιστημονική και 
εξατομικευμένη υπηρεσία στήριξης, που θα ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες των θυμάτων.
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strengthening_victims_rights_-
_from_compensation_to_reparation_rev.pdf)
Ως εκ τούτου, προτείνεται η υλοποίηση ενός δοκιμαστικού σχεδίου για την εξεύρεση νέων λύσεων για την 
επαγγελματική επανένταξη των θυμάτων της τρομοκρατίας.
Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί σε δύο ομάδες χωρών: α) χώρες στις οποίες το πρόβλημα της 
τρομοκρατίας υπάρχει εδώ και καιρό και έχει προκαλέσει πολλά θύματα (για παράδειγμα: Γαλλία, 
Ισπανία, Βέλγιο)· β) χώρες στις οποίες η τρομοκρατία έχει προκαλέσει λιγότερα θύματα και έχει 
εμφανιστεί πιο πρόσφατα (για παράδειγμα, Φινλανδία, Σουηδία, Κάτω Χώρες ή Γερμανία).
Ο αριθμός των ατόμων που θα πρέπει να περιληφθούν σε αυτό το δοκιμαστικό σχέδιο υπολογίζεται σε 
100 έως 200 θύματα.
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα πρέπει να προτείνει καινοτόμους τύπους δράσεων πέραν των αναμενόμενων 
κλασικών δράσεων:
- ψυχολογική παρακολούθηση των θυμάτων,
- εκπαιδευτικές παρουσιάσεις εκ μέρους παλαιών θυμάτων της τρομοκρατίας, της βίας ή 
τροχαίων/αθλητικών ατυχημάτων (π.χ. γνωστές προσωπικότητες),
- ανανέωση των δεξιοτήτων ανάλογα με τη σωματική ή ψυχολογική κατάσταση κ.λπ.
- εξατομικευμένη βοήθεια για την επιστροφή στην εργασία.
Για το δοκιμαστικό αυτό σχέδιο προτείνεται πίστωση 1 εκατομμυρίου EUR για το 2020. Η συνολική του 
διάρκεια υπολογίζεται σε δύο έτη.
Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί σε δύο ομάδες χωρών: α) Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο (χώρες στις οποίες το 
πρόβλημα της τρομοκρατίας υπάρχει εδώ και καιρό και έχει προκαλέσει πολλά θύματα)· β) Φινλανδία, 
Σουηδία ή Γερμανία (χώρες στις οποίες η τρομοκρατία έχει προκαλέσει λιγότερα θύματα και έχει 
εμφανιστεί πιο πρόσφατα). Το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να προστεθεί σε μία από τις ομάδες εάν 
το επιτρέψουν οι διαπραγματεύσεις για το Brexit και δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εθελοντών.
Ο αριθμός των ατόμων που θα πρέπει να περιληφθούν σε αυτό το δοκιμαστικό υπολογίζεται σε 100 έως 
200 θύματα με ελάχιστο όριο τα 30 άτομα. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει:
- μια ομάδα θυμάτων της τρομοκρατίας που δεν έχουν υποστεί σωματική βλάβη, αλλά των οποίων η 
ψυχολογική βλάβη επηρέασε την κατάστασή τους στην αγορά εργασίας,
- μια ομάδα θυμάτων της τρομοκρατίας τα οποία προσωρινά δεν ήταν σε θέση να εργαστούν λόγω της 
επίθεσης,
- μια ομάδα θυμάτων της τρομοκρατίας τα οποία αναγκάστηκαν να αλλάξουν εργασία λόγω σωματικής 
βλάβης που οφειλόταν στην επίθεση.
Ο οργανισμός που θα υλοποιήσει το σχέδιο θα πρέπει να εξασφαλίζει τον έλεγχο του προκειμένου να 
μετράται η αποτελεσματικότητα του προγράμματος σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου: λογική της κάθε είδους παρέμβασης, δείκτες που θεσπίζονται για την 
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παρακολούθηση κάθε ατόμου που περιλαμβάνεται στη μελέτη και μέριμνα από τρίτους ή αντίστοιχες 
επενδύσεις πόρων.
Με δεδομένο τα σημαντικά ποσά που διατίθενται για την ένταξη των προσφύγων (30 000 EUR ανά 
άτομο σύμφωνα με το ΔΝΤ, https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf) σε ορισμένες 
χώρες (Σουηδία), ή τα 20,5 δισεκατομμύρια EUR που διατέθηκαν στην Αυστρία/Γερμανία/Σουηδία το 
διάστημα 2015-2017 (μελέτη της Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2017 σχετικά με 
την ένταξη των προσφύγων στις εν λόγω χώρες, η οποία υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 
25 Απριλίου 2018), θα πρέπει να εξασφαλιστεί τουλάχιστον παρόμοιο επίπεδο χρηματοδότησης (30 000 
EUR) για τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος των θυμάτων που συμμετέχουν στο σχέδιο.
Η υποστήριξη αυτή θα πρέπει να κατανεμηθεί κατά τρόπο τυχαίο στην αρχή του προγράμματος, σε ένα 
τμήμα «υψηλής έντασης» (ιδιαίτερο υψηλό ποσό X, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων) και σε 
ένα τμήμα «μέσης έντασης» (ποσό Y που θα αντιστοιχεί στο 1/10 του ποσού X).
Τα θύματα που θα συμμετάσχουν μπορούν να εντοπιστούν και να προσκληθούν από το προσωπικό του 
μελλοντικού κέντρου εμπειρογνωμοσύνης της ΕΕ για τα θύματα της τρομοκρατίας, ούτως ώστε να 
δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των 2 δοκιμαστικών σχεδίων: από τη μία πλευρά, ένα επιτόπιο έργο 
και, από την άλλη, ένα κέντρο υποστήριξης των δομών.
Υπενθυμίζεται ότι, τον Απρίλιο του 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για 
τη δημιουργία κέντρου κατάρτισης του προσωπικού υποστήριξης των θυμάτων, ιδίως όσον αφορά τα 
ζητήματα αποζημίωσης.
Το Κέντρο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Κύριοι στόχοι του είναι: 
i) η διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης και η επεξεργασία κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με 
τους κανόνες της ΕΕ για τα θύματα της τρομοκρατίας, ii) η κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων 
ειδικευμένων σε διάφορες πτυχές στήριξης και βοήθειας προς τα θύματα, iii) η ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των υπηρεσιών υποστήριξης των θυμάτων (ιδίως σε 
διασυνοριακές υποθέσεις) και iv) η αξιολόγηση της ανάγκης να δημιουργηθεί στο μέλλον ένα ενωσιακό 
κέντρο συντονισμού για τα θύματα της τρομοκρατίας.
Εάν και τώρα δεν χρηματοδοτηθεί ένα επιτόπιο έργο, αυτό θα σήμαινε ότι μέχρι την επόμενη μεγάλη 
επίθεση δεν θα υπάρχει μέριμνα για τα θύματα και την επιστροφή τους στην εργασία.

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:
Από το 2001, 8 700 άτομα στην ΕΕ έχουν τραυματιστεί από τρομοκρατικές επιθέσεις. Στη συντριπτική 
πλειονότητα πρόκειται για θύματα ισλαμιστικής τρομοκρατίας.

Τα εν λόγω θύματα τρομοκρατίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επαγγελματική επανένταξη, ως 
αποτέλεσμα των ψυχολογικών και σωματικών τραυμάτων που έχουν υποστεί. Εκτός από τις άμεσες 
οικονομικές συνέπειες, οι δυσκολίες αυτές βιώνονται πολύ συχνά ως δεύτερη θυματοποίηση.

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο 1) να εκτιμηθεί το ποσοστό των θυμάτων που χάνουν την 
εργασία τους και 2) να δοκιμαστούν καινοτόμες λύσεις για την επανένταξη 100 έως 200 θυμάτων στην 
αγορά εργασίας.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Σχέδιο τροπολογίας 5691 === EMPL/5691 ===

Κατάθεση: Samira Rafaela, Yana Toom, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 29
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 29 600 000 300 000 600 000 300 000
Αποθεματικό

Σύνολο 600 000 300 000 600 000 300 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Ο αθλητισμός ως εργαλείο για την κοινωνική ένταξη των μειονεκτούντων νέων

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Είναι γνωστό ότι ο αθλητισμός έχει μεγάλες δυνατότητες ως μέσο για την κοινωνική ένταξη των ατόμων. 
Ωστόσο, συχνά οι νέοι από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά στρώματα ή οι νέοι με αναπηρία ή άλλα 
προβλήματα υγείας δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες στη γειτονιά τους. 
Συνεπώς, οι νέοι αυτοί δεν επωφελούνται από τις ευκαιρίες που συνεπάγεται ο αθλητισμός: η γνωριμία 
με άλλα άτομα από διαφορετικά περιβάλλοντα και η παροχή κινήτρων για νέες ευκαιρίες στη ζωή, π.χ. 
στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της εργασίας. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η κοινωνική ένταξη μέσω του 
αθλητισμού αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως ευκαιρία, αλλά μπορούν ωστόσο να επιτευχθούν 
εύκολα βελτιώσεις μέσω της σύνδεσης των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και 
της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών.
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί επομένως στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των 
μειονεκτούντων νέων μέσω συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών στον τομέα του αθλητισμού. Θα 
αποτελείται από μια πλατφόρμα που θα διευκολύνει τη διασύνδεση των οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων νέων μέσω του 
αθλητισμού σε ολόκληρη την ΕΕ [1] και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με έργα και 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη των μειονεκτούντων νέων μέσω του αθλητισμού, 
μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων και συνεδρίων και της χρήσης διαδικτυακών εργαλείων.
Το κύριο μέρος της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου θα διατεθεί σε 
συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες στον τομέα του αθλητισμού που αποσκοπούν στην προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων νέων. Το υπόλοιπο μέρος θα δαπανηθεί για τη δημιουργία 
της πλατφόρμας.
[1] συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 355 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και 
των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ)

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:
Ο αθλητισμός αποτελεί αποδεδειγμένα αποτελεσματικό εργαλείο για την κοινωνική ένταξη των 
μειονεκτούντων νέων, και ειδικά για την παροχή κινήτρων για εκπαίδευση και εργασία. Το παρόν 
δοκιμαστικό σχέδιο θα συμβάλει στην κοινωνική ένταξη των μειονεκτούντων νέων μέσω της 
χρηματοδότησης συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών και της δημιουργίας μιας πλατφόρμας που θα 
διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων νέων μέσω του αθλητισμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5693 === EMPL/5693 ===

Κατάθεση: Johan Danielsson, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 04 03 77 32
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 77 32 700 000 500 000 700 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 700 000 500 000 700 000 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Ο ρόλος των συνδικαλιστικών εκπροσώπων για θέματα υγείας και ασφάλειας 
στον χώρο εργασίας και των επιθεωρήσεων εργασίας μέσα από το πρίσμα ενός ανανεωμένου 
στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Οι ανεξάρτητοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι για θέματα υγείας και ασφάλειας καθιστούν ασφαλέστερους 
τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη μέσω της μείωσης των τραυματισμών, της βελτίωσης της υγείας 
και της αλλαγής νοοτροπίας όσον αφορά την ασφάλεια και την πρόληψη στον χώρο εργασίας. Για 
παράδειγμα, οι σοβαροί τραυματισμοί σε χώρους εργασίας όπου υπάρχουν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι 
για θέματα υγείας και ασφάλειας και επιτροπές ασφάλειας, είναι λιγότεροι από τους μισούς σε σχέση με 
αυτούς που σημειώνονται σε χώρους εργασίας χωρίς εκπροσώπους και επιτροπές αυτού του είδους. Η 
ύπαρξη συνδικαλιστικών φέρνει ουσιαστικά αποτελέσματα. Οι επιθεωρήσεις εργασίας διαδραματίζουν 
επίσης πρωταρχικό ρόλο, δεδομένου ότι αποτελούν το κύριο όργανο επιβολής της νομοθεσίας για την 
υγιεινή και την ασφάλεια. Ωστόσο, οι αρμοδιότητες και η εντολή των εν λόγω αρχών ποικίλλουν μεταξύ 
των κρατών μελών και των επιμέρους κλάδων· από την άποψη αυτή, μια διαδικασία καταγραφής μπορεί 
να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη βελτίωση των μελλοντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών. Για 
παράδειγμα, υπάρχουν και άλλοι εξειδικευμένοι φορείς ελέγχου που διαθέτουν αρμοδιότητες σε 
συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων ή των οποίων η δράση άπτεται, μεταξύ άλλων, της εφαρμογής 
της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια (επιθεωρήσεις ορυχείων, επιθεωρήσεις πυρηνικής 
ενέργειας, ναυτιλιακές αρχές, επιθεωρήσεις της αγοράς εξοπλισμού εργασίας κ.λπ.)· η εν λόγω 
διαδικασία θα επέτρεπε να καταγραφούν με ακρίβεια οι εν λόγω οργανισμοί και να αποσαφηνιστούν οι 
μεταξύ τους σχέσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν δύο βασικές συνιστώσες για τη εγγύηση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη: κατάρτιση και επάρκεια των συνδικαλιστικών εκπροσώπων για 
την ασφάλεια και καλά στελεχωμένες και εξοπλισμένες επιθεωρήσεις εργασίας. Αμφότερες είναι 
ουσιαστικές για τη διασφάλιση της επιβολής της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια. 
Δεδομένου ότι το ισχύον στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (2014-
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2020) λήγει του χρόνου, τα πορίσματα του δοκιμαστικού σχεδίου στον εν λόγω τομέα θα ήταν πολύτιμα 
για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής που θα διαδεχθεί το εν λόγω πλαίσιο.
Το δοκιμαστικό σχέδιο συνίσταται στα ακόλουθα:
Α) όσον αφορά με την κατάρτιση των συνδικαλιστικών εκπροσώπων
1/Καταγραφή της κατάστασης σε όλα τα κράτη μέλη σε σχέση με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους 
και τις επιτροπές για θέματα υγιεινής και ασφάλειας και των επιτροπών για την υγεία και την ασφάλεια, 
που θα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:
Τον ρόλο τους όσον αφορά την εκπροσώπηση των εργαζομένων στις συζητήσεις με την εργοδοσία 
σχετικά με θέματα υγιεινής, ασφάλειας ή ευεξίας των εργαζομένων, και στις συζητήσεις με τους 
υπεύθυνους υγιεινής και ασφάλειας ή άλλες αρχές επιβολής.
Το αν διαθέτουν αρκετό χρόνο για να ασκήσουν τα καθήκοντά του ως εκπρόσωποι ασφάλειας.
Τον ρόλος τους στη διερεύνηση απειλών.
Τον ρόλο τους στην εξέταση καταγγελιών. Τη διενέργεια επιθεωρήσεων στο χώρο εργασίας και την 
επιθεώρηση των σχετικών εγγράφων.
Τον ρόλο τους στην έκδοση προσωρινών ανακοινώσεων βελτίωσης.
Τον ρόλο τους σε οποιαδήποτε επίσημη επιτροπή ασφάλειας.
Το αν αμείβονται για τον χρόνο που αφιερώνουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και το αν τους 
προσφέρεται κατάρτιση.
Και
2/Δυνατότητα για ανάληψη δράσης από την ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ο ρόλος των εκπροσώπων 
για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις προαναφερθείσες δράσεις.
Β) Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις εργασίας
Θα πραγματοποιηθεί καταγραφή των επιθεωρήσεων εργασίας που θα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:
Πόσοι διαφορετικοί φορείς υπάρχουν και σε ποιο βαθμό είναι συνεκτικοί μεταξύ τους
Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διακυβέρνηση ή στη λειτουργία των επιθεωρήσεων εργασίας
Τι πόροι (ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί) διατίθενται σε κάθε επιθεώρηση εργασίας. Εάν οι πόροι 
αυτοί θεωρούνται επαρκείς από τους κοινωνικούς εταίρους, όπως επίσης προέλευση αυτών των πόρων 
και για ποιους είναι υπόλογος ο φορέας.
Πώς οι μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας και το μέλλον της εργασίας αμφισβητούν τις καθιερωμένες 
πρακτικές των επιθεωρήσεων 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:
Δύο βασικά στοιχεία είναι απαραίτητα για την εγγύηση της ασφάλειας και την προστασία της υγείας των 
εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη: η ύπαρξη καταρτισμένων και αποτελεσματικών συνδικαλιστικών 
εκπροσώπων για θέματα ασφάλειας καθώς και επιθεωρήσεων εργασίας με επαρκείς πόρους είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση της εφαρμογής του συνόλου της νομοθεσίας για την υγιεινή και 
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την ασφάλεια στην εργασία. Δεδομένου ότι το ισχύον στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγιεινή και την 
ασφάλεια στην εργασία (2014-2020) λήγει του χρόνου, τα πορίσματα του δοκιμαστικού σχεδίου στον εν 
λόγω τομέα θα ήταν πολύτιμα για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής που θα διαδεχθεί το εν λόγω πλαίσιο.

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

Σχέδιο τροπολογίας 5694 === EMPL/5694 ===

Κατάθεση: Evelyn Regner, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 33 02 77 17
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

33 02 77 17 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Κέντρο πραγματογνωσίας της ΕΕ και μελέτη σχετικά με τη μοναξιά

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Ιστορικό
Σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο, η μοναξιά, η απουσία κοινωνικών επαφών 
ή η έλλειψη ικανοτήτων επικοινωνίας (σωματικής και ψυχικής) έχουν κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
επιπτώσεις στην ικανότητα εργασίας των ανθρώπων και στη διασυνδεσιμότητα της κοινωνίας. Η 
μοναξιά έχει πολλά συμπτώματα (π.χ. φαρμακευτική αγωγή κατά της κατάθλιψης), αλλά τα βαθύτερα 
αίτια του προβλήματος παραμένουν ανεπίλυτα.
Η μοναξιά στην ΕΕ εντείνεται. Σε έναν ταχέως εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου οι επαφές 
είναι συχνά περισσότερο εικονικές παρά με φυσική παρουσία, με πληθυσμό που γερνάει και με σύνθετες 
απαιτήσεις για τις εργασιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα, και με κοινωνικές προκλήσεις όσον αφορά την 
ένταξη ομάδων διαφορετικής (θρησκευτικής) προέλευσης, διαρκώς περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται 
περιθωριοποιημένοι. Στις χώρες όπου έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες για τη μοναξιά, περίπου το 80 % 
του πληθυσμού δηλώνει ότι αισθάνεται περιστασιακά μοναξιά, ενώ ένα σταθερό ποσοστό 10-13 % νιώθει 
μόνιμα μοναξιά. Η μοναξιά αφορά κάθε ηλικιακή ομάδα, περισσότερο δε τους άνδρες απ' ό,τι τις 
γυναίκες. Σύμφωνα με μελέτες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν οδηγούν σε καλύτερη σύνδεση, 
τουναντίον. Ορισμένες χώρες της ΕΕ διαθέτουν ενεργό πολιτική για την καταπολέμηση της μοναξιάς, σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Έχουν αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες μέσω φιλανθρωπικών 
έργων και τηλεφωνικής υποστήριξης, από στεγαστικούς οργανισμούς για ανάμιξη ηλικιακών ομάδων, ή 
με την οργάνωση συναντήσεων ηλικιωμένων σε κοινούς χώρους. Η Ιρλανδία, για παράδειγμα, έχει 
εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της μοναξιάς.
Το σχέδιο
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο τη μελέτη και τη σύγκριση των σημερινών εθνικών και 
περιφερειακών πολιτικών για τη μοναξιά, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου πραγματογνωσίας για 
τη μελέτη των βασικών αιτίων και την εξεύρεση λύσεων για τη μοναξιά, την υποστήριξη των υπευθύνων 
χάραξης πολιτικής για την καθιέρωση επιτυχών πολιτικών, και την ενίσχυση των σχετικών οργανώσεων 
μέσω της δημιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου για την υποστήριξη πασχόντων, μέσω της άμεσης σύνδεσης 
με τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες.
Το σχέδιο διαιρείται σε τέσσερις κύριες φάσεις:
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1) Η πρώτη φάση θα είναι ο απολογισμός των μελετών και των πρωτοβουλιών για τη μοναξιά σε τοπικό, 
περιφερειακό και (δι)εθνικό επίπεδο, ιδιωτικών ή δημόσιων. Στο στάδιο αυτό, οι πρωτοβουλίες για τη 
μοναξιά θα κατηγοριοποιηθούν σε εκπαιδευτικές (προγράμματα επικοινωνίας ή μαθήματα, ομάδες 
αυτοβοήθειας), κοινωνικές (υπηρεσίες κλήσης ή επισκέψεων που οργανώνονται από 
εκκλησιαστικές/θρησκευτικές κοινότητες), συστέγαση/πολεοδομικός σχεδιασμός (νέοι και ηλικιωμένοι 
πολίτες που ζουν μαζί) και πολιτική ένταξης και υγειονομικής περίθαλψης. Τέλος θα πραγματοποιηθεί 
ανάλυση των πρωτοβουλιών αυτών, για να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό και σε ποιους συγκεκριμένους τομείς 
είναι κατάλληλες ώστε να βοηθήσουν στην άμβλυνση ή την πρόληψη της μοναξιάς.
2) Η δεύτερη φάση θα συγκεντρώσει όλες τις πρωτοβουλίες σε μια εύκολα προσβάσιμη και φιλική προς 
τον χρήστη πλατφόρμα, για την άμεση υποστήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων και των πασχόντων, και 
για την παροχή πληροφοριών σχετικά με χάρτες πορείας για την άμβλυνση της μοναξιάς. Με βάση τα 
αποτελέσματα της 1ης φάσης, θα καταρτιστεί πρόταση για κέντρο πραγματογνωσίας σε έργα 
καταπολέμησης της μοναξιάς.
3) Η τρίτη φάση θα συγκεντρώσει τους παράγοντες και τα ενδιαφερόμενα μέρη που ασχολούνται με το 
θέμα της μοναξιάς («πάσχοντες», οργανώσεις, συνδικαλιστικοί φορείς, φιλανθρωπικές 
οργανώσεις/οργανώσεις εθελοντών, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, κοινωνικοί φορείς καινοτομίας). Σε 
μια διάσκεψη κορυφής θα δοθεί η ευκαιρία να συζητηθούν οι πτυχές/τα βαθύτερα αίτια/συμπτώματα 
της μοναξιάς, οι διάφορες φάσεις και τα προφίλ μοναξιάς (ηλικιακές ομάδες, φύλο, πολιτισμικό 
υπόβαθρο, τόπος, κ.λπ.) για τον προσδιορισμό του πού και πότε αρχίζει η μοναξιά, καθώς και για τη 
συζήτηση του ρόλου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ψηφιοποίησης. Η διάσκεψη κορυφής θα 
μπορούσε να είναι η έναρξη λειτουργίας του κέντρου πραγματογνωσίας, ώστε να αυξηθεί η προβολή του 
ζητήματος, και να συνδέσει όλους τους παράγοντες και τα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχοντας μια βάση για 
πρωτοβουλίες πολιτικής, που θα επιτρέψει την έναρξη ενός «αποθετηρίου πρωτοβουλιών» για την 
καταπολέμηση της μοναξιάς, με τον προσδιορισμό σχεδίων που θα υποστηριχθούν σε επίπεδο ΕΕ και τη 
σύνδεση του θέματος με υφιστάμενες πρωτοβουλίες στην ΕΕ, όπως η σύμπραξη καινοτομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγιή γήρανση, οι έξυπνες πόλεις και κοινότητες και η στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
4) Η τέταρτη φάση αποτελεί συνέχεια σε επίπεδο ΕΕ και περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση της μοναξιάς και τη βελτίωση της κοινωνικής 
συνοχής, με βάση το αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης. Θα παρουσιαστεί ένα σαφές περίγραμμα για τις 
ομάδες προβληματισμού και τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα, τους βραχυπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους, και θα γίνει επισκόπηση των ομάδων ενδιαφερομένων.
Θα διατυπωθούν συστάσεις σχετικά με την εκκίνηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για την 
καταπολέμηση της μοναξιάς, με έμφαση στην πρόληψη, και ως βάση θα χρησιμεύσουν οι βέλτιστες 
πρακτικές των κρατών μελών.

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 μοναξιά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει αυξανόμενο αριθμό πολιτών στην ΕΕ, πέρα από 
εθνικά σύνορα, ηλικιακές ομάδες και φύλο. Διαρκώς περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται παραμελημένοι 
ως αποτέλεσμα της αποδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής, της αυξημένης χρήσης των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και της αύξησης της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης. Αυτό, με τη σειρά του, έχει 
επιπτώσεις στην υγεία και προκαλεί την απομόνωση αυξανόμενου αριθμού ατόμων και ομάδων ατόμων, 
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γεγονός που συνιστά αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, με 
επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.


