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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πανδημία COVID-19 έχει οδηγήσει σε μια κρίση η οποία επηρεάζει όλους τους πολίτες 
στην Ευρώπη, αν και όχι εξίσου. Ο κίνδυνος να βαθύνουν τα κοινωνικά χάσματα και να 
αυξηθούν η ανεργία και οι ανισότητες, πέρα από τη στασιμότητα της οικονομίας, είναι 
υπαρκτός. Για τον λόγο αυτόν, η κοινωνική διάσταση είναι καθοριστικής σημασίας για την 
κατάλληλη ανάκαμψη.

Για την αντιμετώπιση της κρίσης και την προετοιμασία για μια πράσινη, ψηφιακή, κοινωνική 
και ανθεκτική οικονομική ανάκαμψη, θα πρέπει να διατεθούν πόροι και να ληφθούν μέτρα 
για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, και όχι για οποιοδήποτε είδος απασχόλησης. 
Οι πολίτες της Ευρώπης πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε πραγματικές και βιώσιμες 
ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στην εφαρμογή των μέτρων για την 
αντιμετώπιση της κρίσης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 
πληθυσμού.

Η κοινωνική συμπερίληψη και η μείωση της φτώχειας αποτελούν αυτοσκοπό. Επιπλέον, 
αποτελούν μέσο για την ενίσχυση της ανάκαμψης και τη βελτίωση της λειτουργίας της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν πραγματικές ευκαιρίες να 
ευδοκιμήσουν. Για τον λόγο αυτόν, είναι δικαιολογημένη και αναγκαία η επένδυση και σε 
αυτούς τους στόχους.

Τα προσωρινά μέτρα χρηματοδοτούνται κατ’ εξαίρεση από το ΕΚΤ, ιδίως τα συστήματα 
μειωμένου ωραρίου εργασίας και η στήριξη των αυτοαπασχολούμενων, και αυτό δεν θα 
πρέπει να καθιερωθεί ως πρακτική. Η εν λόγω στήριξη πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά, 
ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο άλλες ευάλωτες ομάδες κατά τη διάρκεια κρίσεων λόγω της 
ανακατανομής κεφαλαίων, πρέπει να καθιστά δυνατή την πρόληψη των καταχρήσεων από 
φορείς που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη και να εξασφαλίζει τον συμμετοχικό έλεγχο, 
με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ενδιαφερόμενων φορέων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
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πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη 
στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη 
σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές 
ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους. Το 
γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια 
έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα.

πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση βαθαίνει τα κοινωνικά 
χάσματα, αυξάνει την απώλεια θέσεων 
εργασίας και τις ανισότητες, και 
εμποδίζει την ανάπτυξη στα κράτη μέλη, 
γεγονός το οποίο με τη σειρά του 
επιδεινώνει τις σοβαρές ελλείψεις 
ρευστότητας οι οποίες οφείλονται στην 
αιφνίδια και σημαντική αύξηση των 
δημόσιων επενδύσεων που απαιτούνται 
στα συστήματα υγείας και σε άλλους 
τομείς των οικονομιών τους. Το γεγονός 
αυτό έχει δημιουργήσει μια έκτακτη 
κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας, με 
σκοπό την ταχεία διάθεση πόρων στην 
πραγματική οικονομία μέσω των 
υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της 
οικονομίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
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Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

[Η παρούσα τροπολογία (δηλαδή η 
προσθήκη της λέξης «κοινωνική» στη 
φράση «λόγω της πανδημίας COVID-19 και 
να προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή 
και ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας») 
ισχύει για ολόκληρο το κείμενο, 
συμπεριλαμβανομένου του τίτλου. Η 
έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.]

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η (7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
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μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική οικονομία, θα πρέπει η 
Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις σε 
επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει 
να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 
χρειάζεται να τηρηθεί το ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ για τους 
πρόσθετους πόρους. Επειδή αναμένεται 
ότι οι πρόσθετοι πόροι θα δαπανηθούν 
γρήγορα, οι αναλήψεις υποχρεώσεων που 
συνδέονται μ’ αυτούς τους πρόσθετους 
πόρους θα πρέπει να αποδεσμευτούν μόνο 
στο κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική οικονομία, θα 
πρέπει η Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις 
σε επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα 
πρέπει να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Επειδή αναμένεται ότι οι πρόσθετοι πόροι 
θα δαπανηθούν γρήγορα, οι αναλήψεις 
υποχρεώσεων που συνδέονται μ’ αυτούς 
τους πρόσθετους πόρους θα πρέπει να 
αποδεσμευτούν μόνο στο κλείσιμο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
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άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων, της κοινωνικής 
συμπερίληψης και της καταπολέμησης 
της φτώχειας, με ειδική έμφαση στην 
παιδική φτώχεια, και της ενίσχυσης της 
πρόσβασης σε καθολικές και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες χωρίς 
αποκλεισμούς, μεταξύ των οποίων η 
υγειονομική περίθαλψη και οι κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί 
ότι στις παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις 
μπορεί να παρασχεθεί στήριξη για 
συστήματα μειωμένου ωραρίου 
απασχόλησης για τους μισθωτούς και τους 
αυτοαπασχολουμένους στο πλαίσιο της 
πανδημίας της COVID-19 ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Η στήριξη της Ένωσης 
σ’ αυτά τα συστήματα μειωμένου ωραρίου 
εργασίας θα πρέπει να είναι περιορισμένη 
χρονικά.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
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διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν τους 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
μη κυβερνητικών οργανώσεων και των 
φορέων που είναι υπεύθυνοι για την 
προώθηση της κοινωνικής 
συμπερίληψης, της ισότητας των φύλων 
και της καταπολέμησης των διακρίσεων, 
σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα 
της κατάστασης που συνδέεται με την 
πανδημία της COVID-19, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την 
επομένη της δημοσίευσής του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 
92 παράγραφος 4 δεν ισχύουν για την 
αρχική κατανομή ούτε για τις επόμενες 
μεταφορές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά.

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
για την κοινωνική συμπερίληψη και την 
καταπολέμηση της φτώχειας, με ειδική 
έμφαση στην παιδική φτώχεια, ιδίως για 
τη στήριξη της πράσινης και ψηφιακής 
μετάβασης, και για την ενίσχυση της 
πρόσβασης σε καθολικές και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες χωρίς 
αποκλεισμούς, μεταξύ των οποίων η 
υγειονομική περίθαλψη και οι κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26 
παράγραφος 4, μπορεί να καταρτιστεί νέο 
ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα από τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του νέου 
θεματικού στόχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10. Δεν απαιτείται εκ των 
προτέρων αξιολόγηση, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 55.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26 
παράγραφος 4, μπορεί να καταρτιστεί νέο 
ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα από τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του νέου 
θεματικού στόχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 9. Δεν απαιτείται εκ των 
προτέρων αξιολόγηση, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 55.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 10 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το εν λόγω νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα δεν απαιτούνται τα στοιχεία 
που απαριθμούνται στο άρθρο 96 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία v) και 
vii), στο άρθρο 96 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 96 παράγραφος 6 στοιχεία β) και γ) 
και στο άρθρο 96 παράγραφος 7. Τα 
στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 96 
παράγραφος 3 απαιτούνται μόνο όταν 
παρέχεται η αντίστοιχη στήριξη.

Για το εν λόγω νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα δεν απαιτούνται τα στοιχεία 
που απαριθμούνται στο άρθρο 96 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία v) και 
vii) και στο άρθρο 96 παράγραφος 6 
στοιχεία β) και γ). Τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο άρθρο 96 παράγραφος 
3 απαιτούνται μόνο όταν παρέχεται η 
αντίστοιχη στήριξη.

Or. en


