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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

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

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

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

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

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

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

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

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

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

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

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

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A9-
0000/2020),

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

2. εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί με 
πρωτόγνωρο τρόπο από τις συνέπειες της 

(3) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί με 
πρωτόγνωρο τρόπο από τις συνέπειες της 

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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κρίσης που προκάλεσε η πανδημία της 
COVID-19. Η κρίση επέφερε σοβαρές 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, 
γεγονός που έχει δημιουργήσει μια 
πρωτοφανή κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα, 
στο πνεύμα του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων.

κρίσης που προκάλεσε η πανδημία της 
COVID-19. Για τα άτομα ή τα νοικοκυριά 
που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, ο 
ιός αποτελεί μια ακόμη πηγή φτώχειας 
και ενισχύει τους υφιστάμενους 
παράγοντές της, με αποτέλεσμα να 
περιορίζεται η ικανότητα αυτών των 
ατόμων και των νοικοκυριών να 
διαφεύγουν από τη φτώχεια και να 
παραμένουν εκτός της φτώχειας. Η κρίση 
επέφερε σοβαρές οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις και επιδείνωσε την 
κατάσταση των ατόμων που πλήττονται 
ή απειλούνται από τη φτώχεια, γεγονός 
που έχει δημιουργήσει μια πρωτοφανή 
κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα, 
στο πνεύμα του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 
επηρεάζει ιδιαίτερα το ΤΕΒΑ, το οποίο, 
πριν από την πανδημία COVID-19, 
παρείχε στήριξη σε περίπου 13 
εκατομμύρια άτομα στην Ένωση 
ετησίως, συμπεριλαμβανομένων περίπου 
τεσσάρων εκατομμυρίων παιδιών ηλικίας 
κάτω των 15 ετών. Δεδομένου ότι ο 
αριθμός εκείνων που στερούνται τρόφιμα 
και υλικά αγαθά αυξάνεται λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και ότι οι 
άποροι εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους 
και περαιτέρω δυσκολίες κατά τη διάρκεια 
αυτής της κρίσης, τα κράτη μέλη έχουν 
πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες στο 
πλαίσιο της παροχής στήριξης από το 
ΤΕΒΑ.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση 
κανονισμού11 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 
1311/201312 του Συμβουλίου στις 27 
Μαΐου 2020 και αποδέσμευσε πρόσθετους 
πόρους για τη στήριξη των κρατών μελών 
προκειμένου να αποκαταστήσουν τις 
συνέπειες της κρίσης που ξέσπασε λόγω 
της πανδημίας της COVID-19 και να 
προετοιμάσουν την ανάκαμψη της 
οικονομίας. Ως μέρος αυτής της δέσμης 
μέτρων, διατίθεται για τον σκοπό αυτό 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR για δημοσιονομικές 
αναλήψεις υποχρεώσεων από τα 
διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» για τα έτη 2020, 2021 
και 2022, προκειμένου να διοχετευθεί 
γρήγορα στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων δομών για τα 
προγράμματα της πολιτικής για τη συνοχή 
της περιόδου 2014-2020. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να καθορίσει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για κάθε κράτος μέλος 
με βάση μια μέθοδο κατανομής που θα 
βασίζεται στα πλέον πρόσφατα 
αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία που 
είναι διαθέσιμα και αφορούν τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και την 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες τους. Προκειμένου 
να αποτυπωθούν οι εξελίξεις όσον αφορά 
τις επιπτώσεις της κρίσης, η κατανομή θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί το 2021 με βάση 
την ίδια μέθοδο κατανομής και με τη 
χρήση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων 
στατιστικών στοιχείων έως τις 19 
Οκτωβρίου 2021. Για να υπάρξει 
αποτελεσματική αντίδραση στις 
κοινωνικές επιπτώσεις που επέφερε στους 
απόρους η έξαρση της COVID-19, είναι 

(6) Η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση 
κανονισμού11 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 
1311/201312 του Συμβουλίου στις 27 
Μαΐου 2020 και αποδέσμευσε πρόσθετους 
πόρους για τη στήριξη των κρατών μελών 
προκειμένου να αποκαταστήσουν τις 
συνέπειες της κρίσης που ξέσπασε λόγω 
της πανδημίας της COVID-19 και να 
προετοιμάσουν την κοινωνική και 
ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας. Ως 
μέρος αυτής της δέσμης μέτρων, διατίθεται 
για τον σκοπό αυτό πρόσθετο έκτακτο 
ποσό ύψους 58 272 800 000 EUR για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, προκειμένου να διοχετευθεί 
γρήγορα στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων δομών για τα 
προγράμματα της πολιτικής για τη συνοχή 
της περιόδου 2014-2020. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να καθορίσει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για κάθε κράτος μέλος 
με βάση μια μέθοδο κατανομής που θα 
βασίζεται στα πλέον πρόσφατα 
αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία που 
είναι διαθέσιμα και αφορούν τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και τα 
στατιστικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 
περί ισότητας, για την έκταση των 
επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης στις 
οικονομίες και τις κοινωνίες τους, με 
ειδική εστίαση στους πλέον απόρους, 
όπως οι άστεγοι και όσοι ζουν σε 
εξειδικευμένα ιδρύματα, τα οποία 
παραδοσιακά δεν περιλαμβάνονται στα 
στοιχεία των στατιστικών υπηρεσιών των 
κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να συλλέγονται σχετικά και 



PE655.741v01-00 8/12 PR\1210542EL.docx

EL

σκόπιμο τα κράτη μέλη να μπορούν να 
διαθέσουν τους πρόσθετους πόρους στο 
ΤΕΒΑ σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 
Κατά τη διάθεση αυτή, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λάβουν δεόντως υπόψη την 
αύξηση του αριθμού των απόρων από τη 
στιγμή που ξέσπασε η πανδημία της 
COVID-19. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να 
καθοριστούν ανώτατα όρια όσον αφορά 
την κατανομή των αυξημένων πόρων στην 
τεχνική βοήθεια των κρατών μελών. 
Λαμβανομένης υπόψη της αναμενόμενης 
ταχείας δαπάνης των πρόσθετων πόρων, οι 
αναλήψεις υποχρεώσεων που συνδέονται 
με τους εν λόγω πρόσθετους πόρους θα 
πρέπει επίσης να αποδεσμευθούν κατά το 
κλείσιμο των προγραμμάτων. Θεσπίζεται 
επίσης η δυνατότητα μεταφοράς 
κονδυλίων στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ 
και του ΤΕΒΑ όσον αφορά τους 
πρόσθετους πόρους.

συγκρίσιμα δεδομένα με τη συμμετοχή μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Προκειμένου να 
αποτυπωθούν οι εξελίξεις όσον αφορά τις 
επιπτώσεις της κρίσης, η κατανομή θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί το 2021 με βάση 
την ίδια μέθοδο κατανομής και με τη 
χρήση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων 
στατιστικών στοιχείων και στοιχείων για 
την ισότητα έως τις 19 Οκτωβρίου 2021. 
Για να υπάρξει αποτελεσματική αντίδραση 
στις κοινωνικές επιπτώσεις που επέφερε 
στους απόρους η έξαρση της COVID-19, 
και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92 
παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, μέρος των 
πρόσθετων πόρων θα μπορούσε επίσης 
να διατεθεί από τα κράτη μέλη στο 
ΤΕΒΑ, πριν ή κατά τη διάθεση των 
πόρων στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Κατά τη 
διάθεση αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν δεόντως υπόψη την αύξηση του 
αριθμού των απόρων από τη στιγμή που 
ξέσπασε η πανδημία της COVID-19. 
Επιπλέον, είναι αναγκαίο να καθοριστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά την κατανομή 
των αυξημένων πόρων στην τεχνική 
βοήθεια των κρατών μελών. 
Λαμβανομένης υπόψη της αναμενόμενης 
ταχείας δαπάνης των πρόσθετων πόρων, οι 
αναλήψεις υποχρεώσεων που συνδέονται 
με τους εν λόγω πρόσθετους πόρους θα 
πρέπει επίσης να αποδεσμευθούν κατά το 
κλείσιμο των προγραμμάτων. Θεσπίζεται 
επίσης η δυνατότητα μεταφοράς 
κονδυλίων στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ 
και του ΤΕΒΑ όσον αφορά τους 
πρόσθετους πόρους.

__________________ __________________
11 COM(2020) 446. 11 COM(2020) 446.
12 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 
1311/2013 του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού 

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

πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 
347 της 20.12.2013, σ. 884).

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α) Οι πτυχές που αφορούν το φύλο θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη 
τη διάρκεια της προετοιμασίας, 
εφαρμογής, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης του ΤΕΒΑ, σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που ορίζει ότι απαγορεύεται κάθε 
διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, 
χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή 
κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή 
κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους 
εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα 
ώστε να εφαρμόσουν άμεσα μέτρα 
ανασύνταξης μετά την κρίση που ξέσπασε 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και να 
προετοιμάσουν την κοινωνική και 
ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας, είναι 
αναγκαίο να προβλεφθεί υψηλότερο 
επίπεδο προχρηματοδότησης για την 
ταχεία εφαρμογή των δράσεων που 
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πόρους. Το μέγεθος της 
προχρηματοδότησης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει στα κράτη μέλη τα μέσα που 
χρειάζονται για την καταβολή 
προκαταβολών στους δικαιούχους, όταν 
αυτό είναι αναγκαίο, και την επιστροφή 
δαπανών στους δικαιούχους σε σύντομο 
χρονικό διάστημα μετά την υποβολή των 
αιτήσεων πληρωμής.

υποστηρίζονται από τους πρόσθετους 
πόρους. Το μέγεθος της 
προχρηματοδότησης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει στα κράτη μέλη τα μέσα που 
χρειάζονται για την καταβολή 
προκαταβολών στους δικαιούχους, όταν 
αυτό είναι αναγκαίο, και την επιστροφή 
δαπανών στους δικαιούχους σε σύντομο 
χρονικό διάστημα μετά την υποβολή των 
αιτήσεων πληρωμής.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

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

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

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

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

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2020, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον 
αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της 
COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L 99 της 31.03.2020, σ. 5).
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2020, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για 
την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την 
αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 24.04.2020, σ. 1).
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 
2014, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ. 1-41).
4 ΕΕ L 130 της 24.04.2020, σ. 7.
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τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού5 για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, 
Ευρατόμ) αριθ. 1311/20136 του Συμβουλίου στις 27 Μαΐου 2020 και αποδέσμευσε 
πρόσθετους πόρους για τη στήριξη των κρατών μελών προκειμένου να αποκαταστήσουν τις 
συνέπειες της κρίσης που ξέσπασε λόγω της πανδημίας της COVID-19 και να προετοιμάσουν 
την κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας. Ως μέρος αυτής της δέσμης μέτρων, 
διατίθεται για τον σκοπό αυτό πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 58 272 800 000 EUR για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 2021 και 2022, 
προκειμένου να διοχετευθεί γρήγορα στην πραγματική οικονομία μέσω των υφιστάμενων 
δομών για τα προγράμματα της πολιτικής για τη συνοχή της περιόδου 2014-2020. 

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

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

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


