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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η ανεργία και τα διαρκώς υψηλά ποσοστά φτώχειας καλούν για ανάληψη δράσης, τόσο σε
επίπεδο ΕΕ, όσο και εθνικό. Υπάρχουν σήµερα σχεδόν 23 εκατοµµύρια άνεργοι και
υπολογίζεται ότι πάνω από 113 εκατοµµύρια άτοµα απειλούνται από τη φτώχεια ή τον
αποκλεισµό. Τα κοινωνικά θέµατα και τα θέµατα απασχόλησης προβληµατίζουν ιδιαίτερα
τους ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι περιµένουν από την Ένωση να καταβάλει περισσότερες
προσπάθειες σ’ αυτόν τον τοµέα. Πρόσθετες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ένωση
σχετίζονται µε: ελλείψεις δεξιοτήτων, κακή απόδοση της ενεργού πολιτικής για την εργασία
και ανεπαρκή εκπαιδευτικά συστήµατα, κοινωνικό αποκλεισµό περιθωριοποιηµένων οµάδων
και χαµηλή κινητικότητα του εργατικού δυναµικού. Απαιτούνται πρωτοβουλίες πολιτικής και
συγκεκριµένες υποστηρικτικές ενέργειες.
Πολλά από αυτά τα προβλήµατα έχουν επιδεινωθεί από τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική
κρίση, τις δηµογραφικές και µεταναστευτικές τάσεις και τον ταχύ ρυθµό των τεχνολογικών
εξελίξεων. Αν δεν αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά, θα αποτελέσουν σηµαντική πρόκληση
για την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Είναι, συνεπώς, ουσιώδες οι
επενδύσεις που ευνοούν την ανάπτυξη στους τοµείς των υποδοµών, της περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικής ανάπτυξης να συνοδεύονται από µέτρα
υποστήριξης της δηµιουργίας βιώσιµων θέσεων εργασίας στους τοµείς της πολιτικής της
αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της κοινωνικής ένταξης, της
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών, καθώς
και της διοικητικής ικανότητας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (EΚΤ) υποστηρίζει πολιτικές και προτεραιότητες που
έχουν στόχο την επίτευξη προόδου προς την πλήρη απασχόληση, τη βελτίωση της ποιότητας
και της παραγωγικότητας στην εργασία, την αύξηση της γεωγραφικής και επαγγελµατικής
κινητικότητας των εργαζοµένων ανά την Ένωση, τη βελτίωση των συστηµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης και την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, συµβάλλοντας µέσω αυτών στην
οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.
Καθώς το ΕΚΤ θα πρέπει να ευθυγραµµιστεί πλήρως µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και
τους κύριους στόχους της, θα υποστηρίξει τις πολιτικές που ακολουθούνται από µέρους των
κρατών µελών, σύµφωνα µε τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές που εγκρίθηκαν
βάσει του άρθρου 121 και του άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης και βάσει των
συστάσεων για τα Εθνικά Μεταρρυθµιστικά Προγράµµατα. Ο ορισµός ελάχιστων µεριδίων
και ποσών για το ΕΚΤ που είναι ένα εκ των διαρθρωτικών ταµείων, θα εξασφαλίσει ότι οι
προτεραιότητες της Ένωσης αντικατοπτρίζονται επαρκώς στον όγκο των επενδύσεων που
επικεντρώνονται άµεσα στους ευρωπαίους πολίτες.
Το ΕΚΤ θα προσφέρει επίσης πολύτιµη συνεισφορά σε άλλες σηµαντικές προτεραιότητες της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως η ενίσχυση των επενδύσεών µας στη έρευνα και την
καινοτοµία, η βελτίωση της προσβασιµότητας στις τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνίας και της χρήσης αυτών, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, η στήριξη της µετάβασης σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του
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άνθρακα, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της βιώσιµης χρήσης των πόρων.
Το ΕΚΤ θα συνεργαστεί µε το νέο ολοκληρωµένο πρόγραµµα για την Κοινωνική Αλλαγή και
Καινοτοµία. Από κοινού, θα αποτελέσουν τη συνολική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Tα αποτελέσµατα των δηµόσιίων διαβουλεύσεων για την 5η έκθεση προόδου για την
οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή1, την αναθεώρηση του προϋπολογισµού της ΕΕ 2
και τις προτάσεις για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο3 ελήφθησαν όλα υπόψη για την
παρούσα πρόταση.
Η δηµόσια διαβούλευση επί των συµπερασµάτων της 5ης έκθεσης για τη συνοχή
πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 12 Νοεµβρίου 2010 και 31 Ιανουαρίου 2011 και ολοκληρώθηκε
µε το Φόρουµ Συνοχής. Ελήφθησαν συνολικά 444 συνεισφορές. Στους απαντήσαντες
περιλαµβάνονται κράτη µέλη, περιφερειακές και τοπικές αρχές, κοινωνικοί εταίροι,
οργανισµοί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, µη κυβερνητικές οργανώσεις, πολίτες και άλλοι
ενδιαφερόµενοι. Στη διαβούλευση υποβλήθηκε σειρά ερωτήσεων σχετικά µε το µέλλον της
πολιτικής για τη συνοχή. Μια σύνοψη των αποτελεσµάτων δηµοσιεύτηκε στις 13 Μαΐου
20114 .
Επιπλέον, διοργανώθηκαν ειδικά συνέδρια και σεµινάρια µε κύριο αντικείµενο το µέλλον του
ΕΚΤ. Τον Ιούνιο του 2010 το συνέδριο «Το ΕΚΤ και η Ευρώπη 2020» συγκέντρωσε πάνω
από 450 υψηλού επιπέδου εκπροσώπους δηµοσίων αρχών, κοινωνικών εταίρων και της
κοινωνίας των πολιτών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και εθνικό, καθώς επίσης και από τρίτες
χώρες. Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε σεµινάριο µε ΜΚΕ και κοινωνικούς εταίρους
σχετικά µε το µέλλον του ΕΚΤ τον ∆εκέµβριο του 2010.
Ακόµη, στις 7 Οκτωβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα σχετικά µε το
µέλλον της πολιτικής για τη συνοχή και του ΕΚΤ5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσης και
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5η έκθεση για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, Νοέµβριος 2010.
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στα εθνικά κοινοβούλια: Η
αναθεώρηση του προϋπολογισµού της ΕΕ, COM(2010) 700 της 19.10.2010
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Ένας προϋπολογισµός για την Ευρώπη
2020, COM(2011) 500 της 29.6.2011.
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης για τα
συµπεράσµατα της πέµπτης έκθεσης για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, , SEC(2011)
590 τελικό της 13.5.2011.
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το µέλλον του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, P7_TA(2010)0357
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε την πολιτική συνοχής
και την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ µετά το 2013, P7_TA(2010)0356
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έλαβε διερευνητικές γνώµες από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή6 και την Επιτροπή
των Περιφερειών7.
Μια γνώµη εµπειρογνωµόνων παρασχέθηκε µέσω της οµάδας ad-hoc της επιτροπής ΕΚΤ
σχετικά µε το µέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, ανεπίσηµης οµάδας
εµπειρογνωµόνων από τα κράτη µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους. Η εν λόγω οµάδα
συνεδρίασε 7 φορές από τον ∆εκέµβριο του 2009 έως τον Μάρτιο του 2011. Επιπλέον,
δηµιουργήθηκε οµάδα εργασίας µε τους εκπροσώπους των κρατών µελών για τη συζήτηση
σχετικά µε τους κοινούς δείκτες. Αυτή συνεδρίασε τέσσερις φορές και έθεσε τις βάσεις για
τους προτεινόµενους δείκτες. Η ίδια η επιτροπή του ΕΚΤ εξέδωσε γνώµες σχετικά µε το
µέλλον του ΕΚΤ στις συνεδριάσεις που πραγµατοποίησε στις 3 Ιουνίου 2010 και στις 10
Μαρτίου 2011. Τόσο η επιτροπή απασχόλησης (EMCO) όσο και η επιτροπή κοινωνικής
προστασίας (SPC) εξέδωσαν επίσης ειδικές γνώµες, τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2011
αντίστοιχα.
Ως στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα των εκ των υστέρων αξιολογήσεων που
πραγµατοποιήθηκαν για τα προγράµµατα 2000-2006 καθώς και µια ευρεία δέσµη µελετών.
Μια αξιολόγηση αντικτύπου πραγµατοποιήθηκε ειδικότερα για τον κανονισµό του ΕΚΤ, ως
µέρος ενός πακέτου τριών εκτιµήσεων αντίκτυπου που καλύπτουν επίσης τους κανονισµούς
για το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής και την εκτίµηση αντικτύπου για τον γενικό κανονισµό
που διέπει το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής.
Η εκτίµηση αντικτύπου για τον κανονισµό του ΕΚΤ εξέτασε κατά κύριο λόγο το πεδίο
εφαρµογής του χρηµατοδοτικού µέσου και µια συγκεκριµένη πτυχή απλούστευσης. Σ’ αυτήν
συζητήθηκε επίσης η διάρθρωση και η συµπληρωµατικότητα µε τά χρηµατοδοτικά µέσα που
έχει στη διάθεσή της η Γενική ∆ιεύθυνση της Επιτροπής που είναι αρµόδια για την
Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη, ήτοι το ΕΚΤ, το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση, το πρόγραµµα PROGRESS, το
EURES και τον µηχανισµό µικροχρηµατοδοτήσεων PROGRESS.
Υπάρχει ιδιαίτερα ευρεία υποστήριξη του ρόλου του ΕΚΤ. Το ΕΚΤ θεωρείται ότι παρέχει
σηµαντική ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία, δίνοντας στα κράτη µέλη και τις περιφέρειες τη
δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες µέσω ευρωπαϊκής
χρηµατοδότησης. Θεωρείται ότι αποτελεί ουσιώδες δοµικό στοιχείο για την αντιµετώπιση
των κυριότερων προκλήσεων που έχουν ενώπιόν τους οι ευρωπαίοι πολίτες και για την
επίτευξη προόδου προς τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η επικέντρωση στις
κυριότερες προκλήσεις και στις συστάσεις του Συµβουλίου θεωρείται ευρέως ως σηµαντική
προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα της υποστήριξης. Η µείωση της πολυπλοκότητας
της υποστήριξης και της σχετικής επιβάρυνσης δηµοσιονοµικού ελέγχου, ιδιαίτερα για
µικρότερους δικαιούχους, αποτελεί επίσης σηµαντικό τοµέα που χρειάζεται να εξεταστεί.
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ΕΕ C 132/8 της 3.5.2011
ΕΕ C 166/08 της 7.6.2011
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3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Κκοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) δηµιουργήθηκε µε το άρθρο 162 της συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Το χρονοδιάγραµµα για την αναθεώρηση
της χρηµατοδότησης της ΕΕ για την προαγωγή της συνοχής συνδέεται µε την πρόταση για
ένα νέο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, όπως περιέχεται στο πρόγραµµα εργασίας της
Επιτροπής.
Η παρούσα πρόταση κανονισµού βασίζεται στο άρθρο 164 της ΣΛΕΕ. Ο κανονισµός του
Συµβουλίου (EΕ) αριθ. […] θεσπίζει το πλαίσιο για τη δράση των διαρθρωτικών ταµείων και
του Ταµείου Συνοχής και ορίζει, ειδικότερα, τους θεµατικούς στόχους, τις αρχές και τους
κανόνες που διέπουν τον προγραµµατισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, τη
διαχείριση και τον έλεγχο.
Εντός αυτού του γενικού πλαισίου, η παρούσα πρόταση προσδιορίζει την αποστολή του ΕΚΤ
και το πεδίο εφαρµογής του, µαζί µε τις σχετικές επενδυτικές προτεραιότητες που
απευθύνονται στους θεµατικούς στόχους, και θεσπίζει ειδικές διατάξεις που αφορούν τα
συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΚΤ επιχειρησιακά προγράµµατα και τις επιλέξιµες δαπάνες.
Tο ΕΚΤ λειτουργεί στο πλαίσιο του άρθρου 174 της ΣΛΕΕ που καλεί για δράση
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής και την προαγωγή συνολικής αρµονικής ανάπτυξης µέσω της µείωσης
ανισοτήτων µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών και της προώθησης
ανάπτυξης στις λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες.

της
της
των
της

Όπως διευκρινίστηκε στην αναθεώρηση τουπροϋπολογισµού της ΕΕ, «ο προϋπολογισµός της
ΕΕ πρέπει να χρησιµοποιείται για τη χρηµατοδότηση δηµόσιων αγαθών της ΕΕ, για πράξεις
που τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες δεν µπορούν να χρηµατοδοτήσουν µόνα τους ή στις
περιπτώσεις που µπορούν να εξασφαλιστούν καλύτερα αποτελέσµατα»8. Η παρούσα πρόταση
σέβεται την αρχή της επικουρικότητας, καθώς τα καθήκοντά του ΕΚΤ ορίζονται στην
συνθήκη και η πολιτική εφαρµόζεται σύµφωνα µε την αρχή της από κοινού διαχείρισης και
σέβεται τις θεσµικές αρµοδιότητες των κρατών µελών και των περιφερειών.
4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση της Επιτροπής για ένα πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο περιλαµβάνει 376
δισεκατοµµύρια ευρώ για την πολιτική για τη συνοχή για την περίοδο 2014-2020.
Προτεινόµενος
προϋπολογισµός 2014-2020
Λιγότερο
ανεπτυγµένες
περιφέρειες
Περιφέρειες µετάβασης
Περισσότερο ανεπτυγµένες
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∆ισ. ευρώ

Ελάχιστο ποσοστό
ΕΚΤ

162,6

25%

Προκύπτον
ελάχιστο ποσό ΕΚΤ
σε δισ. Ευρώ
40,7

38,.9

40%

15,6

COM(2010) 700 της 19.10.2010.
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περιφέρειες
53,1
Εδαφική συνεργασία:
Ταµείο Συνοχής
11,7
Έκτακτη χορήγηση για τις
68,7
εξόχως
απόκεντρες
και
0,926
αραιοκατοικηµένες περιοχές
∆ιευκόλυνση
«Συνδέοντας 40 δισ. ευρώ (µε
την Ευρώπη» για µεταφορές, πρόσθετο ποσό 10
δισ.
Ευρώ
για
ενέργεια και τις ΤΠΕ
ειδική χρήση στο
εσωτερικό
του
ταµείου Συνοχής)

52%
-

27,6
-

-

*Όλα τα στοιχεία είναι εκφρασµένα σε σταθερές τιµές 2011

Με στόχο την βελτίωση της δυνατότητας των Ταµείων για την επίτευξη των κυριοτέρων
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η παρούσα πρόταση ορίζει ελάχιστα ποσοστά για
το ΕΚΤ για κάθε κατηγορία περιφερειών που προσδιορίζονται στην πρόταση γενικού
κανονισµού. Αυτό καταλήγει σε ένα ελάχιστο συνολικό ποσοστό για το ΕΚΤ που αντιστοιχεί
στο 25% του προϋπολογισµού που διατίθεται για την πολιτική για τη συνοχή (µη
συµπεριλαµβανοµένου του κονδυλίου για τη ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»), ήτοι
84 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το αναφερόµενο ελάχιστο κονδύλιο ΕΚΤ περιλαµβάνει τον
προϋπολογισµό (2,5 δισ. ευρώ) για µια προσεχή πρόταση της Επιτροπής που αφορά τη
στατιστική βοήθεια στα πλέον άπορα να άτοµα.
5.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Αναφορικά µε το πεδίο εφαρµογής, το σχέδιο κανονισµού ΕΚΤ για το 2014-2020 προτείνει
να εστιαστεί το ΕΚΤ σε τέσσερις «θεµατικούς στόχους» ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση: i)
προαγωγή της απασχόλησης και της κινητικότητας των εργαζοµένων·ii) επένδυση στην
εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου µάθηση·iii) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέµηση της φτώχειας·iv) βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και αποτελεσµατική
δηµόσια διοίκηση. Κάθε θεµατικός στόχος µεταφράζεται σε κατηγορίες παρέµβασης ή
«επενδυτικές προτεραιότητες». Επιπλέον, το ΕΚΤ θα συµβάλει επίσης σε άλλους θεµατικούς
στόχους, όπως η υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών
άνθρακα, ανθεκτική στην κλιµατική αλλαγή και ενεργειακά αποτελεσµατική, η βελτίωση της
χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας, η ενίσχυση της έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Απαιτείται συγκέντρωση της χρηµατοδότησης ώστε να επιτευχθεί ένας ικανοποιητικός και
εµφανής αντίκτυπος. Για να εξασφαλιστεί η εν λόγω εστίαση, προτείνεται:
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–

η στήριξη για τη διοικητική επάρκεια να περιοριστεί σε κράτη µέλη µε λιγότερο
αν¨επτυγµένες περιφέρειες ή επιλέξιµα για το Ταµείο Συνοχής·

–

τουλάχιστον το 20% της συνεισφοράς του ΕΚΤ να αφιερωθεί στην «προαγωγή της
κοινωνικής ένταξης και στην καταπολέµηση της φτώχειας»
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–

τα επιχειρησιακά προγράµµατα να επικεντρώσουν τη χρηµατοδότηση σε
περιορισµένο αριθµό «επενδυτικών προτεραιοτήτων».

Επιπλέον, το σχέδιο κανονισµού αποσαφηνίζει και ενισχύει τη συµβολή του ΕΚΤ στη
δέσµευση της Ένωσης για την εξάλειψη των ανισοτήτων µεταξύ γυναικών και ανδρών και
την πρόληψη των διακρίσεων. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να συνδυάσουν µια σταθερή
εξορθολογιστική κύρια προσέγγιση και ειδικές επιµέρους ενέργειες για την προαγωγή της
ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων.
Οµοίως, το σχέδιο κανονισµού αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής καινοτοµίας και της
διακρατικής συνεργασίας βάσει του ΕΚΤ, µέσω ενός κινήτρου µε τη µορφή ενός υψηλότερου
ποσοστού συγχρηµατοδότησης για άξονες προτεραιότητας αφιερωµένους στα εν λόγω
θέµατα, ειδικού προγραµµατισµού και ρυθµίσεων παρακολούθησης καθώς και ενός
ισχυρότερου ρόλου για την Επιτροπή στην ανταλλαγή και διάδοση ορθών πρακτικών, κοινών
ενεργειών και αποτελεσµάτων ανά την Ένωση.
Αναφορικά µε τα συστήµατα εποπτείας και αξιολόγησης, το σχέδιο κανονισµού προτείνει
ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα και την καθιέρωση ενός συνόλου υποχρεωτικών κοινών δεικτών.
Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η παρακολούθηση παράγει ισχυρά και αξιόπιστα στοιχεία τα οποία
είναι δυνατόν να οµαδοποιηθούν εύκολα σε επίπεδο ΕΕ, και ότι η αξιολόγηση εστιάζεται
στην εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας και του αντίκτυπου της στήριξης από µέρους του
ΕΚΤ.
Το σχέδιο κανονισµού δίνει µεγάλη σηµασία στη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και
των µη κυβερνητικών οργανώσεων στον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των
προτεραιοτήτων και των παρεµβάσεων του ΕΚΤ. Για τον σκοπό αυτό, όσον αφορά τις
λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες και χώρες, το σχέδιο κανονισµού καλεί για την διάθεση
κατάλληλου ποσού από τους πόρους του ΕΚΤ σε ενέργειες δηµιουργίας ικανοτήτων για τους
κοινωνικούς εταίρους και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Κοινές δραστηριότητες που
αναλαµβάνονται από τους κοινωνικούς εταίρους θα πρέπει επίσης να στηρίζονται,
λαµβανοµένου υπ' όψη του ζωτικού τους ρόλου στον τοµέα της απασχόλησης, της
εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης.
Στο ίδιο πνεύµα, το σχέδιο κανονισµού προτείνει περιορισµένο αριθµό ειδικών κανόνων
επιλεξιµότητας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και το ΕΚΤ για
µικρότερους δικαιούχους και παρεµβάσεις και για τον συνυπολογισµό του διαφορετικού
χαρακτήρα των παρεµβάσεων του ΕΚΤ και του διαφορετικού τύπου των δικαιούχων του
ΕΚΤ σε σύγκριση µε άλλα ταµεία. Για να διασφαλιστεί ότι η απλούστευση θα φθάσει µέχρι
τους δικαιούχους, το σχέδιο κανονισµού προτείνει την επέκταση της χρήσης των
απλουστευµένων επιλογών κόστους, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρεωτικής χρήσης τους
για µικρότερες παρεµβάσεις. Οι εν λόγω διατάξεις θα µειώσουν τη διοικητική επιβάρυνση για
τους δικαιούχους και τις διαχειριστικές αρχές, θα ενισχύσουν τον προσανατολισµένο στα
αποτελέσµατα χαρακτήρα του ΕΚΤ και θα συµβάλουν στη µείωση των ποσοστών
σφαλµάτων.
Τέλος, θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για τα χρηµατοδοτικά µέσα ώστε να ενθαρρυνθούν τα
κράτη µέλη και οι περιφέρειες να εκµεταλλευθούν το πλεονέκτηµα µόχλευσης που τους
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παρέχει το ΕΚΤ και να αυξήσουν την ικανότητά του για χρηµατοδότηση ενεργειών
υποστήριξης της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης.
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2011/0268 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του κανονισµού (EΚ) αριθ.
1081/2006

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο
164,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής9,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής10,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών11,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EΕ) αριθ. […] θεσπίζει το πλαίσιο δράσης του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
(EΤΠΑ), του Ταµείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας και ορίζει,
ειδικότερα, τους θεµατικούς στόχους, τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τον
προγραµµατισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον
έλεγχο. Είναι, εποµένως, αναγκαίο να προσδιοριστούν η αποστολή και το πεδίο
εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, µαζί µε τις σχετικές επενδυτικές
προτεραιότητες που αφορούν τους θεµατικούς στόχους, καθώς και να προβλεφθούν
ειδικές διατάξεις αναφορικά µε τον τύπο δραστηριοτήτων που δύνανται να
χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.

(2)

Το ΕΚΤ θα πρέπει να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προαγάγει την
εκπαίδευση και τη διά βίου µάθηση και να αναπτύξει ενεργές πολιτικές ένταξης στο

9

ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ C […] της […], σ. […].

10
11

EL

9

EL

πλαίσιο των καθηκόντων που του ανατίθενται από το άρθρο 162 της Συνθήκης και µε
τον τρόπο αυτό να συµβάλει στην οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
σύµφωνα µε το άρθρο 174 της συνθήκης. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της συνθήκης, το
ΕΚΤ θα πρέπει να συνεκτιµά τις απαιτήσεις που συνδέονται µε την προαγωγή υψηλού
επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και το υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.
(3)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 17ης Ιουνίου 2010 ζητά όλες οι κοινές πολιτικές,
συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής για τη συνοχή, να στηρίξουν τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη12. Για να
εξασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράµµιση του ΕΚΤ µε τους στόχους της εν λόγω
στρατηγικής, ειδικά όσον αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση και την
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, το ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη
µέλη στην εφαρµογή των συστάσεων του Συµβουλίου επί των γενικών
κατευθυντήριων γραµµών για τις οικονοµικές πολιτικές των κρατών µελών και των
αποφάσεων της Ένωσης και του Συµβουλίου επί των κατευθυντήριων γραµµών για τις
πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών που εγκρίθηκαν σύµφωνα µε τα άρθρα
121 και 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης. Θα πρέπει επίσης να συµβάλει στην
υλοποίηση των εµβληµατικών πρωτοβουλιών, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην
«Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»13,, στη «Νεολαία σε κίνηση» 14 και
στην «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού»15. Θα στηρίξει επίσης τις δραστηριότητες στο πλαίσιο των
πρωτοβουλιών «Ψηφιακή ατζέντα»16 και «Ένωση καινοτοµίας».17

(4)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ενώπιον διαρθρωτικών προκλήσεων που προκύπτουν
από την οικονοµική παγκοσµιοποίηση, την τεχνολογική αλλαγή και ένα συνεχώς
γηράσκον εργατικό δυναµικό, καθώς και αυξανόµενες ελλείψεις σε δεξιότητες και
εργατικό δυναµικό σε ορισµένους τοµείς και σε ορισµένες περιφέρειες. Αυτές
κατέστησαν εντονότερες λόγω της πρόσφατης οικονοµικής και δηµοσιονοµικής
κρίσης που οδήγησε σε αυξηµένα επίπεδα ανεργίας, πλήττοντας ειδικότερα νεαρά
άτοµα και άλλες ευάλωτες οµάδες, όπως οι µετανάστες. Το ΕΚΤ θα πρέπει να έχει
στόχο την προώθηση της απασχόλησης και τη στήριξη της κινητικότητας των
εργαζοµένων, την επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά βίου
µάθηση, ·την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέµηση της φτώχειας.
Προωθώντας την καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας, µε τη βελτίωση της
διακρατικής και γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζοµένων, το ΕΚΤ θα πρέπει
ειδικότερα να στηρίξει τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης (δραστηριότητες
EURES) όσον αφορά τις προσλήψεις και τις σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης,
παροχής συµβουλών και καθοδήγησης σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

12

COM(2010) 2020 τελικό της 3.3.2010.
COM (2010) 682 τελικό της 23.11.2010.
COM(2010) 477 τελικό της 15.09.2010.
COM (2010) 758 τελικό της 16.12.2010.
COM(2010) 245 τελικό/2 της 26.8.2010.
COM(2010) 546 τελικό της 6.10.2010.

13
14
15
16
17
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(5)

Πέραν αυτών των προτεραιοτήτων, στις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες και τα
λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη µέλη και αποσκοπώντας στην αύξηση της οικονοµικής
ανάπτυξης και των ευκαιριών απασχόλησης, θα πρέπει να βελτιωθεί η
αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης και να ενισχυθεί η θεσµική ικανότητα
των φορέων παροχής απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικών πολιτικών.

(6)

Συγχρόνως, είναι κρίσιµης σηµασίας η υποστήριξη της ανάπτυξης και
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών µικροµεσαίων επιχειρήσεων και η εξασφάλιση
ότι τα άτοµα δύνανται να προσαρµοστούν, µέσω της απόκτησης κατάλληλων
δεξιοτήτων και µέσω ευκαιριών διά βίου µάθησης, σε νέες προκλήσεις, όπως η
µετάβαση σε µια οικονοµία που βασίζεται στη γνώση, η ψηφιακή ατζέντα και η
µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και ενεργειακά
αποδοτικότερη. Επιδιώκοντας τους κύριους θεµατικούς στόχους του, το ΕΚΤ θα
συνεισφέρει στην αντιµετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ
θα στηρίξει τη µετάβαση του εργατικού δυναµικού προς φιλικότερες για το
περιβάλλον δεξιότητες και θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στους τοµείς ενεργειακής
αποδοτικότητας, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και βιώσιµων µεταφορών,
λαµβάνοντας υπόψη την πρόθεση της Ένωσης να αυξήσει την αναλογία του
προϋπολογισµού της ΕΕ που σχετίζεται µε την ενσωµάτωση της διάστασης του
κλίµατος σε τουλάχιστον 20%, µε συνεισφορές από διάφορους τοµείς πολιτικής.

(7)

Το ESF θα πρέπει να συµβάλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», εξασφαλίζοντας
µεγαλύτερη συγκέντρωση υποστήριξης στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Tο ΕΚΤ, ειδικότερα, θα αυξήσει την υποστήριξή του στην καταπολέµηση του
κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας, µέσω ενός ελάχιστου αποκλειστικά
διατιθέµενου ποσού για τον σκοπό αυτό. Ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξης των
υποστηριζόµενων περιφερειών, η επιλογή και ο αριθµός των επενδυτικών
προτεραιοτήτων για υποστήριξη από το ΕΚΤ θα περιοριστούν επίσης.

(8)

Για να εξασφαλιστεί στενότερη παρακολούθηση και βελτιωµένη αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο µέσω ενεργειών που
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα κοινό σύνολο δεικτών
παραγωγής και αποτελεσµάτων.

(9)

Η αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση των ενεργειών που υποστηρίζονται από
το ΕΚΤ βασίζεται στη χρηστή διακυβέρνηση και στην εταιρική σχέση µεταξύ όλων
των σχετικών εδαφικών και κοινωνικοοικονοµικών φορέων, ιδίως των κοινωνικών
εταίρων και των µη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι, εποµένως, απαραίτητο τα
κράτη µέλη να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και των µη
κυβερνητικών οργανώσεων στην υλοποίηση των ενεργειών που υποστηριζονται από
το ΕΚΤ.

(10)

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση των
προτεραιοτήτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ συµβάλλουν στην προαγωγή της
ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της Συνθήκης.
Αξιολογήσεις έχουν καταδείξει τη σηµασία της συνεκτίµησης του παράγοντα φύλου
σε όλες τις διαστάσεις των προγραµµάτων, ενώ θα εξασφαλίζεται ότι αναλαµβάνονται
συγκεκριµένες ενέργειες για την προαγωγή της ισότητας των φύλων.
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(11)

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Συνθήκης, η υλοποίηση των προτεραιοτήτων που
χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ θα πρέπει να συµβάλει στην καταπολέµηση των
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Tο ΕΚΤ θα πρέπει
να στηρίζει την εκπλήρωση της υποχρέωσης που προβλέπεται από τη σύµβαση του
ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία όσον αφορά, µεταξύ άλλων, την
εκπαίδευση, την εργασιακή απασχόληση και την προσβασιµότητα. Το ΕΚΤ θα πρέπει
να προωθήσει επίσης τη µετάβαση από τις υπηρεσίες που βασίζονται σε ιδρύµατα σε
υπηρεσίες που βασίζονται σε κοινότητες.

(12)

Η στήριξη για την κοινωνική καινοτοµία έχει πολύ µεγάλη σηµασία για τη
διαµόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται περισσότερο στην κοινωνική αλλαγή και
για την ενθάρρυνση και υποστήριξη καινοτόµων κοινωνικών επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, η δοκιµή και αξιολόγηση καινοτόµων λύσεων πριν αυτές εφαρµοστούν σε
µεγάλη κλίµακα έχουν καθοριστική σηµασία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των
πολιτικών και εποµένως δικαιολογούν τη διάθεση ειδικής στήριξης από το ΕΚΤ.

(13)

Η διακρατική συνεργασία έχει σηµαντική προστιθέµενη αξία και είναι απαραίτητο να
ενισχυθεί ο ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά τη διευκόλυνση των ανταλλαγών
εµπειριών και τον συντονισµό της υλοποίησης σχετικών πρωτοβουλιών.

(14)

Η κινητοποίηση των περιφερειακών και τοπικών ενδιαφεροµένων είναι απαραίτητη
για την εφαρµογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των κύριων στόχων της. Τα
εδαφικά σύµφωνα, οι τοπικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση και την κοινωνική
ένταξη, οι καθοδηγούµενες από κοινότητες τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές
δύνανται να χρησιµοποιηθούν και να υποστηριχθούν, ώστε να συµµετάσχουν κατά
τρόπο ενεργητικότερο οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, οι δήµοι, οι κοινωνικοί
εταίροι και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις στην υλοποίηση των προγραµµάτων.

(15)

Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. […] προβλέπει ότι οι κανόνες σχετικά µε την επιλεξιµότητα
των δαπανών θα καθορισθούν σε εθνικό επίπεδο, µε ορισµένες εξαιρέσεις για τις
οποίες απαιτείται να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις σχετικά µε το ΕΚΤ.

(16)

Με σκοπό την απλούστευση της χρήσης του ΕΚΤ και τη µείωση του κινδύνου
σφαλµάτων καθώς και όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες των πράξεων που
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ, ενδείκνυται η θέσπιση διατάξεων που συµπληρώνουν τα
άρθρα 57 και 58 του κανονισµού (EΕ) αριθ. […].

(17)

Τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν για επωφελή
χρησιµοποίηση του ΕΚΤ µε τη βοήθεια χρηµατοδοτικών µέσων, ώστε να παρέχουν
υποστήριξη π.χ. σε σπουδαστές, στη δηµιουργία θέσεων εργασίας, για την
κινητικότητα των εργαζοµένων, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική
επιχειρηµατικότητα.

(18)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον προσδιορισµό
του ορισµού των τυποποιηµένων κλιµάκων µοναδιαίου κόστους και των κατ' αποκοπή
ποσών και των µέγιστων ποσών αυτών ανάλογα µε τους διάφορους τύπους
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παρεµβάσεων και για τον καθορισµό των ειδικών κανόνων και προϋποθέσεων των
βασισµένων στην πολιτική εγγυήσεων. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διεξάγει η
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων, κατά τις
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη
και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο.
(19)

Ο παρών κανονισµός αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1081/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του κανονισµού (EΚ) αριθ.
1784/199918. Ο εν λόγω κανονισµός θα πρέπει εποµένως να καταργηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I:
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Ο παρών κανονισµός καθορίζει την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ)
και το πεδίο εφαρµογής της συνδροµής που παρέχει, θεσπίζει ειδικές διατάξεις και ορίζει
τους τύπους της επιλέξιµης προς συνδροµή δαπάνης.
Άρθρο 2
Αποστολή
1.

Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα απασχόλησης και ποιότητας θέσεων εργασίας,
στηρίζει τη γεωγραφική και επαγγελµατική κινητικότητα των εργαζοµένων,
διευκολύνει την προσαρµογή τους στην αλλαγή, ενθαρρύνει ένα υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προάγει την ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και
την απαγόρευση των διακρίσεων, ενισχύει την κοινωνική ένταξη και καταπολεµά
την φτώχεια, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής.

2.

Αυτά τα πράττει υποστηρίζοντας τα κράτη µέλη στην επιδίωξη των προτεραιοτήτων
και των κύριων στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιµη
και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. Το ΕΚΤ θα στηρίζει τον σχεδιασµό και την
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ΕΕ L 210 της 31.7.2006 σ. 12.
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υλοποίηση πολιτικών και ενεργειών, λαµβάνοντας υπόψη τις ολοκληρωµένες
κατευθυντήριες γραµµές για τις οικονοµικές πολιτικές και τις πολιτικές
απασχόλησης των κρατών µελών19 και τις συστάσεις του Συµβουλίου αναφορικά µε
τα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων.
3.

Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων των λιγότερο
ευνοηµένων πληθυσµιακών οµάδων, όπως οι µακροχρόνια άνεργοι, τα άτοµα µε
αναπηρία, οι µετανάστες, οι εθνοτικές µειονότητες, οι περιθωριοποιηµένες
κοινότητες και τα άτοµα που αντιµετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισµό. Το ΕΚΤ
παρέχει επίσης στήριξη σε επιχειρήσεις, συστήµατα και δοµές µε σκοπό τη
διευκόλυνση της προσαρµογής τους σε νέες προκλήσεις και την προώθηση της
χρηστής διακυβέρνησης και της υλοποίησης των µεταρρυθµίσεων, ειδικότερα στους
τοµείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών πολιτικών.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής της συνδροµής

4.

Σύµφωνα µε τους θεµατικούς στόχους που αναφέρονται παρακάτω και δυνάµει του
άρθρου 9 του κανονισµού (EE) αριθ. […], το ΕΚΤ θα στηρίζει τις ακόλουθες
επενδυτικές προτεραιότητες:
(α)

19
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προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζοµένων, µέσω:
i)

της πρόσβασης στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας
και οικονοµικά µη ενεργά άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων των
τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της
κινητικότητας των εργαζοµένων·

ii)

βιώσιµης ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων που βρίσκονται
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης·

iii)

της αυτοαπασχόλησης, της
δηµιουργίας επιχειρήσεων·

iv)

της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και του συνδυασµού
επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής·

v)

της προσαρµογής των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και των
επιχειρηµατιών στην αλλαγή·

vi)

της ενεργού και υγιούς γήρανσης

επιχειρηµατικότητας

και

της

Σύσταση του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2010, σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των
οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Ένωσης (ΕΕ L 191 της 23.7.2010, σ. 28–34) και
απόφαση του Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις
πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών (ΕΕ L 308 της 24.11.2010, σ. 46–51).
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vii) του εκσυγχρονισµού και της ενίσχυσης των θεσµών της αγοράς
εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών για τη βελτίωση
της διακρατικής κινητικότητας των εργαζοµένων·
β)

γ)

δ)

Επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά βίου µάθηση µέσω:
i)

της µείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της
προαγωγής της ισότιµης πρόσβασης σε καλής ποιότητας
προσχολική, πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση·

ii)

της βελτίωσης της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και του
ανοικτού χαρακτήρα της τριτοβάθµιας και ισοδύναµης µε αυτήν
εκπαίδευσης, µε σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων συµµετοχής και
ολοκλήρωσης·

iii)

της βελτίωσης της πρόσβασης στη διά βίου µάθηση, της
αναβάθµισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού
δυναµικού και της αύξησης του συσχετισµού των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την αγορά εργασίας·

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας µέσω:
i)

της ενεργού ένταξης:

ii)

της ενσωµάτωσης των περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι
Ροµά·

iii)

της καταπολέµησης των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή
εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας
ή γενετήσιου προσανατολισµού·

iv)

της βελτίωσης της πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων της
υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας.

vi)

της προαγωγής της κοινωνικής οικονοµίας και των κοινωνικών
επιχειρήσεων·

vi)

των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που καθοδηγούνται από τις
κοινότητες

Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικής δηµόσιας
διοίκησης µέσω :
i)

EL

της
επένδυσης
στη
θεσµική
επάρκεια
και
στην
αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης και των δηµοσίων
υπηρεσιών µε στόχο τις µεταρρυθµίσεις, την καλύτερη
κανονιστική ρύθµιση και τη χρηστή διακυβέρνηση·
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Η εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα εφαρµόζεται µόνο στην
επικράτεια των κρατών µελών που περιλαµβάνουν τουλάχιστον
µία περιφέρεια NUTS επιπέδου 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 82
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (EΕ) αριθ. […] ή σε
κράτη-µέλη επιλέξιµα για ενίσχυση από το Ταµείο Συνοχής
(ii)

5.

της δηµιουργίας ικανοτήτων για ενδιαφεροµένους που παρέχουν
απασχόληση, εκπαίδευση και κοινωνικές πολιτικές·καθώς και
τοµεακά και εδαφικά σύµφωνα για κινητοποίηση υπέρ των
µεταρρυθµίσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Μέσω των επενδυτικών προτεραιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το
ΕΚΤ θα συµβάλει επίσης σε άλλους θεµατικούς στόχους που αναφέρονται στο
άρθρο 9 του κανονισµού (EΕ) αριθ. […], κατά κύριο λόγο µέσω:
α)

της υποστήριξης της µετάβασης σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών
άνθρακα, ανθεκτική σε κλιµατικές αλλαγές, ενεργειακά αποτελεσµατική και
περιβαλλοντικά βιώσιµη, µέσω µεταρρύθµισης των συστηµάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης, προσαρµογής των δεξιοτήτων και επαγγελµατικών
προσόντων, αναβάθµισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού και
δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τοµείς που σχετίζονται µε το
περιβάλλον·και την ενέργεια

β)

της βελτίωσης της προσβασιµότητας στις τεχνολογίες πληροφοριών και της
επικοινωνίας καθώς και της χρήσης και ποιότητας αυτών, µέσω της ανάπτυξης
του ψηφιακού αλφαβητισµού, της επένδυσης στην ηλεκτρονική ένταξη, στις
ηλεκτρονικές δεξιότητες και σε σχετικές επιχειρηµατικές δεξιότητες·

γ)

της ενίσχυσης της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας,
µέσω της ανάπτυξης µεταπτυχιακών σπουδών, της κατάρτισης των ερευνητών,
δραστηριοτήτων δικτύωσης και δηµιουργίας εταιρικών σχέσεων µεταξύ
ιδρυµάτων τριτοβαθµιας εκπαίδευσης, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων
και επιχειρήσεων·

δ)

της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µέσω
προαγωγής της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων
και αυξηµένων επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό.
Άρθρο 4
Συνέπεια και θεµατική συγκέντρωση

1.

EL

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η στρατηγική και οι ενέργειες που καθορίζονται
στα επιχειρησιακά προγράµµατα είναι συνεπείς και εστιάζονται στην αντιµετώπιση
των προκλήσεων που προσδιορίζονται στα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων
και στις σχετικές συστάσεις του Συµβουλίου που διατυπώθηκαν βάσει του άρθρου
148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, ώστε να συµβάλουν στην επίτευξη των κύριων
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στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για µε την απασχόληση, την εκπαίδευση
και τη µείωση της φτώχειας.
2.

Τουλάχιστον 20% των συνολικών πόρων του EΚΤ σε κάθε κράτος µέλος διατίθενται
για τον θεµατικό στόχο «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της
φτώχειας» που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 9 του κανονισµού (EΕ) αριθ.
[…].

3.

Τα κράτη µέλη επιδιώκουν τη θεµατική συγκέντρωση σύµφωνα µε τις ακόλουθες
διαδικασίες:
α)

Για τις περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες και τα περισσότερο
ανεπτυγµένα κράτη µέλη γίνεται συγκέντρωση σε ποσοστό 80% των
διαθέσιµων κονδυλίων κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος σε µέχρι τέσσερις
από τις επενδυτικές προτεραιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3
παράγραφος 1.

β)

Για τις περιφέρειες και τα κράτη µέλη µετάβασης γίνεται συγκέντρωση σε
ποσοστό 70% των διαθέσιµων κονδυλίων για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα
σε µέχρι τέσσερις από τις επενδυτικές δραστηριότητες που προβλέπονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1.

γ)

Για τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες και τα λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη
µέλη γίνεται συγκέντρωση σε ποσοστό 60% των διαθέσιµων κονδυλίων κάθε
επιχειρησιακού προγράµµατος σε µέχρι τέσσερις από τις επενδυτικές
προτεραιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος.
Άρθρο 5
∆είκτες

1.

Οι κοινοί δείκτες, όπως ορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού και οι
ειδικοί δείκτες προγράµµατος χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 24
παράγραφος 3 και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο ii) του κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. […]. Όλοι οι δείκτες εκφράζονται σε απόλυτους αριθµούς..
Οι κοινοί δείκτες και οι ειδικοί δείκτες επιδόσεων προγράµµατος συνδέονται µε
µερικώς ή πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις. Όπου ενδείκνυται, λόγω της φύσης των
υποστηριζόµενων πράξεων, ορίζονται σωρευτικές ποσοτικοποιηµένες τιµές-στόχοι
θα οριστούν για το 2022. Οι δείκτες βάσης ορίζονται σε µηδέν.
Οι κοινοί και οι ειδικοί δείκτες αποτελέσµατος συνδέονται µε τους άξονες
προτεραιότητας ή µε υποπροτεραιότητες που υπάγονται σε έναν άξονα
προτεραιότητας. Οι δείκτες βάσης χρησιµοποιούν τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία.

2.

EL

Συγχρόνως µε τις ετήσιες εκθέσεις εφαρµογής, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει µε
ηλεκτρονικό τρόπο δοµηµένα στοιχεία για κάθε επενδυτική προτεραιότητα. Τα
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στοιχεία θα καλύπτουν την κατηγοριοποίηση και τους δείκτες εκδόσεων και
αποτελάσµατος.

Κεφάλαιο II
Ειδικές διατάξεις για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή
Άρθρο 6
Συµµετοχή εταίρων
1.

Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφεροµένων, ιδιαίτερα µη
κυβερνητικών οργανώσεων, στην εφαρµογή των επιχειρησιακών προγραµµάτων,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισµού (EΕ) αριθ. […], δύναται να λάβει τη
µορφή συνολικών επιχορηγήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 112 παράγραφος 7 του
κανονισµού (EΕ) αριθ. […]. Στην περίπτωση αυτή το επιχειρησιακό πρόγραµµα
προσδιορίζει το µέρος του προγράµµατος που αφορά η συνολική επιχορήγηση,
συµπεριλαµβανοµένου ενός ενδεικτικού οικονοµικού κονδυλίου για κάθε άξονα
προτεραιότητας σ' αυτό.

2.

Για την ενθάρρυνση επαρκούς συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων σε ενέργειες
που στηρίζονται από το ΕΚΤ, οι διαχειριστικές αρχές ενός επιχειρησιακού
προγράµµατος σε µια περιφέρεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2
στοιχείο α) του κανονισµού (EΕ) αριθ. […] ή σε κράτη µέλη επιλέξιµα για στήριξη
από το Ταµείο Συνοχής, εξασφαλίζουν τη χορήγηση του κατάλληλου ποσού από
τους πόρους του ΕΚΤ σε δραστηριότητες δηµιουργίας ικανοτήτων, µε τη µορφή
κατάρτισης, µέτρων δικτύωσης και ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και
σε δραστηριότητες που αναλαµβάνονται από κοινού από τους κοινωνικούς εταίρους.

3.

Για την ενθάρρυνση της επαρκούς συµµετοχής των µη κυβερνητικών οργανώσεων
σε ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ και της πρόσβασής τους σε αυτές,
ειδικότερα τους τοµείς της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και των
ίσων ευκαιριών, οι διαχειριστικές αρχές ένας επιχειρησιακού προγράµµατος σε µια
περιφέρεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού
(EΕ) αριθ. […], ή σε κράτη µέλη επιλέξιµα για στήριξη από το Ταµείο Συνοχής
εξασφαλίζουν τη χορήγηση κατάλληλου ποσού από τους πόρους του ΕΚΤ για τη
δηµιουργία ικανοτήτων για τις µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Άρθρο 7
Προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή προωθούν την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών
ενσωµατώνοντάς την στις νοµοθετικές πράξεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του
κανονισµού (EΕ) αριθ. […] και µέσω ειδικών στοχευµένων ενεργειών, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο iv), ειδικότερα µε στόχο την αύξηση της βιώσιµης
συµµετοχής και της προόδου των γυναικών στην απασχόληση, της µείωσης των διακρίσεων
που βασίζονται στο φύλο στον χώρο της αγοράς εργασίας, την καταπολέµηση των σχετικών
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µε το φύλο στερεοτύπων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και την προαγωγή του
συνδυασµού της επαγγελµατικής και της ιδιωτικής ζωής για τους άνδρες και τις γυναίκες.
Άρθρο 8
Ισότητα των ευκαιριών και απαγόρευση των διακρίσεων
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή προωθούν την ισότητα των ευκαιριών για όλους,
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρία, ενσωµατώνοντας εν
προκειµένω την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του
κανονισµού (EΕ) αριθ. […], και µέσω ειδικών στοχευµένων ενεργειών στο πλαίσιο των
επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 και ειδικότερα στο άρθρο 3
παράγραφος 1 στοιχείο γ) σηµείο iii). Οι εν λόγω ενέργειες θα έχουν ως στόχο άτοµα που
εκτίθενται σε κίνδυνο δυσµενούς διάκρισης και άτοµα µε αναπηρία, µε σκοπό την αύξηση
της συµµετοχής τους στην αγορά εργασίας, τη βελτίωση της κοινωνικής τους ένταξης, τη
µείωση των ανισοτήτων όσον αφορά το µορφωτικό τους επίπεδο και την κατάσταση της
υγείας τους, καθώς και τη διευκόλυνση της µετάβασης από την παρεχόµενη από ίδρυµα
φροντίδα σε φροντίδα που βασίζεται στην κοινότητα.
Άρθρο 9
Κοινωνικές καινοτοµίες:
1.

Το ΕΚΤ προωθεί τις κοινωνικές καινοτοµίες σε όλους τους τοµείς που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του ΕΚΤ, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος
κανονισµού, ιδιαίτερα µε στόχο τη δοκιµή και την ανοδική κλιµάκωση καινοτόµων
λύσεων για την αντιµετώπιση των κοινωνικών αναγκών.

2.

Τα κράτη µέλη εντοπίζουν θέµατα για κοινωνική καινοτοµία, ανταποκρινόµενα στις
συγκεκριµένες ανάγκες τους στο πλαίσιο των επιχειρησιακών τους προγραµµάτων
τους.

3.

Η Επιτροπή διευκολύνει τη δηµιουργία ικανότητας για κοινωνική καινοτοµία,
ειδικότερα µέσω της υποστήριξης της αµοιβαίας µάθησης, της δηµιουργίας δικτύων
και της διάδοσης ορθών πρακτικών και µεθοδολογιών.
Άρθρο 10
∆ιακρατική συνεργασία

1.

EL

Τα κράτη µέλη στηρίζουν τη διακρατική συνεργασία µε στόχο την προαγωγή της
αµοιβαίας µάθησης και, µέσω αυτής, την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των
πολιτικών που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ. Στη διακρατική συνεργασία
συµµετέχουν εταίροι από τουλάχιστον δύο κράτη µέλη.
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2.

Τα κράτη µέλη δύνανται να επιλέγουν θέµατα για διακρατική συνεργασία από έναν
κατάλογο που προτείνεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται από την επιτροπή του
ΕΚΤ.

3.

Η Επιτροπή διευκολύνει τη διακρατική συνεργασία επί των θεµάτων που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 µέσω αµοιβαίας µάθησης και συντονισµένης ή
κοινής δράσης. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα λειτουργεί µια πλατφόρµα σε επίπεδο ΕΕ
ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή εµπειριών, τη δηµιουργία ικανότητας και τη
δικτύωση, καθώς επίσης και τη διάδοση των σχετικών αποτελεσµάτων. Επιπλέον, η
Επιτροπή αναπτύσσει ένα συντονισµένο πλαίσιο εφαρµογής, το οποίο θα
περιλαµβάνει κοινά κριτήρια επιλεξιµότητας, τύπους και χρονοδιαγράµµατα
ενεργειών, καθώς και κοινές µεθοδολογικές προσεγγίσεις για την παρακολούθηση
και την αξιολόγηση, µε σκοπό τη διευκόλυνση της διακρατικής συνεργασίας.
Άρθρο 11
Ειδικές διατάξεις του ταµείου για την εφαρµογή των επιχειρησιακών προγραµµάτων

1.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 87 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […],
τα επιχειρησιακά προγράµµατα. δύνανται να ορίζουν άξονες προτεραιότητας για την
εφαρµογή της κοινωνικής καινοτοµίας και της διακρατικής συνεργασίας, όπως
αναφέρεται στα άρθρα 9 και 10.

2.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 109 παράγραφος 3 του κανονισµού (EΕ) αριθ. […],
το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για έναν άξονα προτεραιότητα αυξάνεται
κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες, αλλά χωρίς να υπερβαίνει το 100%, όταν το σύνολο
ενός άξονα προτεραιότητας διατίθεται για κοινωνική καινοτοµία ή για διακρατική
συνεργασία ή για συνδυασµό αµφοτέρων των προαναφερθέντων.

3.

Πέραν της διάταξης που προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 του κανονισµού
(EΕ) αριθ. […], τα επιχειρησιακά προγράµµατα προσδιορίζουν επίσης το ύψος της
συνεισφοράς των προγραµµατισµένων ενεργειών που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ:
α)

στους θεµατικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 έως 7
του κανονισµού (EΕ) αριθ. […] κατά άξονα προτεραιότητας, κατά περίπτωση·

β)

στην κοινωνική καινοτοµία και τη διακρατική συνεργασία, όπως αναφέρεται
στα άρθρα 9 και 10, στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από ειδικά
προβλεπόµενο άξονα προτεραιότητας.
Άρθρο 12

Ειδικές διατάξεις για την αντιµετώπιση ιδιαίτερων εδαφικών χαρακτηριστικών
1.

EL

Tο ΕΚΤ δύναται να στηρίζει στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης καθοδηγούµενες από
κοινότητες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισµού (EΕ) αριθ. […],
εδαφικά σύµφωνα και τοπικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση, την εκπαίδευση
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και την κοινωνική ένταξη, καθώς και ολοκληρωµένες εδαφικές επενδύσεις (ΟΕΕ),
όπως αναφέρεται στο άρθρο 99 του κανονισµού (EΕ) αριθ. […].
2.

Συµπληρώνοντας τις παρεµβάσεις του ΕΤΠΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του
κανονισµού (EΕ) αριθ. [EΤΠΑ], το ΕΚΤ δύναται να στηρίζει βιώσιµη αστική
ανάπτυξη µέσω στρατηγικών που θεσπίζουν ολοκληρωµένες ενέργειες για την
αντιµετώπιση οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων που
επηρεάζουν αστικές περιοχές πόλεων αναφεροµένων στη σύµβαση εταιρικής
σχέσης.

Κεφάλαιο III
∆ιατάξεις σχετικά µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση
Άρθρο 13
Επιλεξιµότητα των δαπανών

EL

1.

Το ΕΚΤ παρέχει στήριξη στις επιλέξιµες δαπάνες, οι οποίες, παρά το άρθρο 102
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […], µπορούν να
περιλαµβάνουν οιουσδήποτε χρηµατοδοτικούς πόρους στους οποίους συνεισφέρουν
συλλογικά εργοδότες και εργαζόµενοι.

2.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 60 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […],
το ΕΚΤ δύναται να παράσχει υποστήριξη για δαπάνες που αφορούν πράξεις που
εκτελούνται εκτός της περιοχής του προγράµµατος, αλλά εντός της Ένωσης, µε την
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι δύο όροι:
α)

η πράξη είναι προς όφελος του πεδίου εφαρµογής του προγράµµατος·

β)

οι υποχρεώσεις των αρχών για το πρόγραµµα σε σχέση µε τη διαχείριση, τον
έλεγχο και τον δηµοσιονοµικό έλεγχο σχετικά µε την πράξη εκπληρώνονται
από τις αρχές που είναι αρµόδιες για το πρόγραµµα σύµφωνα µε το οποίο
υποστηρίζεται η εν λόγω πράξη ή έχουν συνάψει συµφωνίες µε τις αρχές του
κράτους µέλους στο οποίο εκτελείται η πράξη µε την προϋπόθεση να
πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και οι
υποχρεώσεις αναφορικά µε τη διαχείριση, τον έλεγχο και τον δηµοσιονοµικό
έλεγχο σε σχέση µε την πράξη.

3.

Επιπλέον από τη δαπάνη που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 3 του
κανονισµού (EΕ) αριθ. […], η αγορά υποδοµών, γης και ακινήτων δεν είναι
επιλέξιµες δαπάνες για συνδροµή από το ΕΚΤ.

4.

Οι συνεισφορές σε είδος µε τη µορφή επιδοµάτων ή µισθών που καταβάλλονται από
τρίτον υπέρ των συµµετεχόντων σε µια πράξη δύνανται να είναι επιλέξιµες για
συνδροµή από το ΕΚΤ, εφόσον η αξία αυτής της τελευταίας δεν υπερβαίνει το
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κόστος που βαρύνει τον τρίτο και πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους εθνικούς
κανόνες, συµπεριλαµβανοµένων των λογιστικών κανόνων.
Άρθρο 14
Απλουστευµένες επιλογές κόστους
1.

Πέραν των µεθόδων που αναφέρονται στο άρθρο 57 του κανονισµού (EΕ) αριθ. […],
η Επιτροπή δύναται να επιστρέψει δαπάνες που καταβλήθηκαν από κράτη µέλη µε
βάση τυποποιηµένες κλίµακες µοναδιαίου κόστους και κατ’ αποκοπή ποσά
προσδιοριζόµενα από την Επιτροπή. Τα ποσά που υπολογίζονται σε αυτή τη βάση
θεωρούνται ως ενίσχυση του δηµοσίου που καταβάλλεται στους δικαιούχους και ως
επιλέξιµες δαπάνες για τους σκοπούς εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […].
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξουσιοδοτηθείται να εκδίδει, κατ' εξουσιοδότηση
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 16, σχετικά µε τον τύπο των καλυπτόµενων πράξεων,
τους ορισµούς των τυπικών κλιµάκων του µοναδιαίου κόστους και των κατ'
αποκοπή ποσών καθώς και τα αντίστοιχα µέγιστα ποσά, τα οποία δύνανται να
αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις ισχύουσες, από κοινού συµφωνηµένες,
µεθόδους.
Ο δηµοσιονοµικός έλεγχος αποσκοπεί αποκλειστικά στην επαλήθευση του κατά
πόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις για επιστροφές από την Επιτροπή µε βάση
τις τυπικές κλίµακες µοναδιαίου κόστους και τα κατ' αποκοπήν ποσά.
Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται οι εν λόγω µορφές χρηµατοδότησης, το
κράτος µέλος δύναται να εφαρµόζει τις δικές του λογιστικές πρακτικές για την
υποστήριξη των πράξεων. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού και του
κανονισµού (EΕ) αριθ. […], οι εν λόγω λογιστικές πρακτικές και τα προκύπτοντα
ποσά δεν υπόκεινται σε δηµοσιονοµικό έλεγχο από την ελεγκτική αρχή ή την
Επιτροπή.
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2.

Σύµφωνα µε το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (EΕ) αριθ. […],
ένα κατ’αποκοπή ποσό ύψους έως 40 % των επιλέξιµων άµεσων δαπανών
προσωπικού δύναται να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των υπόλοιπων επιλέξιµων
δαπανών µιας πράξης.

3.

Οι επιχορηγήσεις που επιστρέφονται µε βάση το επιλέξιµο κόστος πράξεων και που
προσδιορίζονται µε βάση την κατ’αποκοπή χρηµατοδότηση, τις τυποποιηµένες
κλίµακες µοναδιαίου κόστους και τα κατ' αποκοπή ποσά, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 57 παράγραφος 1 του κανονισµού (EΕ) αριθ. […], δύνανται να υπολογίζονται
κατά περίπτωση µε βάση παραποµπή σε σχέδιο προϋπολογισµού εκ των προτέρων
συµφωνηµένο από τη διαχειριστική αρχή, αν η υποστήριξη από το δηµόσιο δεν
υπερβαίνει τις 100 000 ευρώ.

4.

Οι επιχορηγήσεις για τις οποίες η υποστήριξη από το δηµόσιο δεν υπερβαίνει τις 50
000 ευρώ λαµβάνουν τη µορφή κατ’ αποκοπή ποσών ή τυποποιηµένων κλιµάκων
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µοναδιαίου κόστους, µε εξαίρεση τις πράξεις που λαµβάνουν υποστήριξη στο
πλαίσιο συστήµατος κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 15
Χρηµατοδοτικά µέσα
1.

Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του κανονισµού (EΕ) αριθ. […], το ΕΚΤ δύναται να
στηρίζει ενέργειες και πολιτικές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του µε τη
βοήθεια χρηµατοδοτικών µέσων, όπως συστήµατα καταµερισµού επιχειρηµατικού
κινδύνου, µετοχών και πιστωτικών τίτλων, εγγυητικών κεφαλαίων, κεφαλαίων
χαρτοφυλακίου και δανειοδοτικών ταµείων.

2.

Το ΕΚΤ δύναται να χρησιµοποιείται για τη βελτίωση της πρόσβασης δηµοσίων και
ιδιωτικών φορέων σε κεφαλαιαγορές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
εφαρµόζοντας ενέργειες και πολιτικές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ΕΚΤ
και του επιχειρησιακού προγράµµατος µέσω «εγγυήσεων του ΕΚΤ βασισµένων σε
πολιτική» µε την προϋπόθεση σχετικής έγκρισης από µέρους της Επιτροπής.
Η Επιτροπή, εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το
άρθρο 16, για τον ορισµό των ειδικών κανόνων και όρων για τις αιτήσεις των
κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων των ανώτατων ορίων, για εγγυήσεις µε
βασισµένες σε πολιτική, εξασφαλίζοντας ειδικότερα ότι η χρήση τους δεν οδηγεί σε
υπερβολικά επίπεδα χρέους των δηµόσιων φορέων.
Κάθε αίτηση αξιολογείται από την Επιτροπή, και η Επιτροπή εγκρίνει κάθε
«εγγύηση ΕΚΤ βασισµένη σε πολιτική», µε την προϋπόθεση ότι εµπίπτει εντός του
πεδίου εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος που αναφέρεται στο άρθρο 87
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […] και µε την προϋπόθεση ότι συµφωνεί µε τους
ισχύοντες ειδικούς κανόνες και όρους.

Κεφάλαιο IV
Εξουσιοδοτήσεις αρµοδιοτήτων και τελικές διατάξεις
Άρθρο 16
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.

EL

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
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2.

Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 14 παράγραφος 1 και στο
άρθρο 15 παράγραφος 2 γίνεται επ’ αόριστον, αρχής γενοµένης από την 1η
Ιανουαρίου 2014.

3.

Η εξουσιοδότηση προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 1 και
στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 παράγραφος 2 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα
στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης
περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει
να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτή. ∆εν
επηρεάζει την εγκυρότητα καµίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις.

4.

Μόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

5.

Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάµει του πρώτου εδαφίου του
άρθρου 14 παράγραφος 1 και του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 15 παράγραφος 2
τίθεται σε ισχύ µόνον εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συµβούλιο
έχουν εκφράσει αντιρρήσεις εν προκειµένω εντός 2 µηνών από την κοινοποίησή της
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της
προθεσµίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συµβούλιο έχουν
πληροφορήσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να εκφράσουν αντιρρήσεις. Η
προθεσµία παρατείνεται κατά 2 µήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.
Άρθρο 17
Καταργούµενες πράξεις

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 καταργείται µε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Οι παραποµπές στον καταργούµενο κανονισµό θεωρούνται ως παραποµπές στον παρόντα
κανονισµό.
Άρθρο 18
Ρήτρα επανεξέτασης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισµό έως
την 31η ∆εκεµβρίου 2020 σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 164 της Συνθήκης.

EL
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Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κοινοί δείκτες επιδόσεων και αποτελέσµατος για επενδύσεις του ΕΚΤ
(1)

Κοινοί δείκτες επιδόσεων για συµµετέχοντες

Ως συµµετέχοντες20 νοούνται άτοµα που επωφελούνται άµεσα από µια επένδυση του ΕΚΤ
και δύνανται να ταυτοποιηθούν και να ζητηθούν τα χαρακτηριστικά τους και για τα οποία
έχει προβλεφθεί συγκεκριµένη δαπάνη. Άλλοι δικαιούχοι δεν θα υπολογίζονται ως
συµµετέχοντες.
• Άνεργοι, συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων*
• µακροχρόνια άνεργοι*
• οικονοµικά µη ενεργά άτοµα*
• οικονοµικά µη ενεργά άτοµα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση*
• απασχολούµενοι, συµπεριλαµβανοµένων των αυτοαπασχολουµένων*
• κάτω των 25 ετών*
• άνω των54 ετών*
• απόφοιτοι πρωτοβάθµιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
(ISCED 2)*
• απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθµιας (ISCED 3) ή µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης (ISCED 4)*
• απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)
• µετανάστες, άτοµα µε ιστορικό αλλοδαπής, µειονότητες (συµπεριλαµβανοµένων
περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά)**
• άτοµα µε αναπηρία**

20

Οι συµφωνίες περί επεξεργασίας στοιχείων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη µέλη πρέπει να είναι
σύµφωνες µε τις διατάξεις της οδηγίας 95/46 τις 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών
προσώπων της επεξεργασίασ δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών, ειδικότερα µε τα άρθρα 7 και 8 αυτής.
Τα στοιχεία που αναφέρονται µε τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη * αποτελούν δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παραπάνω οδηγίας. Η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για
την τήρηση εκ του νόµου υποχρεώσεως του υπευθύνου της επεξεργασίας [Άρθρο 7 παράγραφος γ)]. Τα
στοιχεία που αναφέρονται µε τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη ** αποτελούν ειδική κατηγορία
σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ανωτέρω οδηγίας. Εφόσον παρέχονται οι δέουσες εγγυήσεις, τα κράτη
µέλη δύνανται, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, να θεσπίσουν και άλλες
παρεκκλίσεις εκτός από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 8 παράγραφος 2, είτε µε εθνική νοµοθετική
διάταξη είτε µε απόφαση της αρχής ελέγχου [άρθρο 8 παράγραφος 4)].
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• άλλα µειονεκτούντα άτοµα**
Ο συνολικός αριθµός των συµµετεχόντων υπολογίζεται αυτόµατα µε βάση τους δείκτες
επιδόσεων.
Τα εν λόγω στοιχεία σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε πράξη υποστηριζόµενη από το ΕΚΤ
θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις εφαρµογής, όπως ορίζεται στο άρθρο 44
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του κανονισµού (EΕ) αριθ. […]. Όλα
τα στοιχεία πρέπει να είναι κατανεµηµένα κατά φύλο.
(2)

Κοινοί δείκτες επιδόσεων για φορείς
• αριθµός έργων πλήρως ή µερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή µη
κυβερνητικές οργανώσεις
• αριθµός έργων που αφορούν δηµόσιες διοικήσεις ή δηµόσιες υπηρεσίες
• αριθµός υποστηριζόµενων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις εφαρµογής όπως ορίζεται
στο άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του κανονισµού (EΕ) αριθ.
[…].
(3)

Κοινοί δείκτες άµεσου αποτελέσµατος σχετικά µε τους συµµετέχοντες
• οικονοµικά µη ενεργοί συµµετέχοντες, προσφάτως δραστηριοποιηθέντες σε
αναζήτηση εργασίας αµέσως µετά την αποχώρηση
• συµµετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αµέσως µετά την
αποχώρηση
• συµµετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αµέσως µετά την αποχώρηση
• συµµετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας αµέσως µετά την αποχώρηση

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις εφαρµογής όπως
ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του κανονισµού
(EΕ) αριθ. […]. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι κατανεµηµένα κατά φύλο.
(4)

Κοινοί δείκτες µακροπρόθεσµου αποτελέσµατος σχετικά µε τους συµµετέχοντες
• συµµετέχοντες που εργάζονται 6 µήνες µετά την αποχώρηση
• συµµετέχοντες που αυτοαπασχολούνται 6 µήνες µετά την αποχώρηση
• συµµετέχοντες µε βελτιωµένη κατάσταση στην αγορά εργασίας 6 µήνες µετά την
αποχώρηση
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Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις εφαρµογής όπως
ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισµού (EΕ) αριθ. […]. Πρέπει να συλλέγονται
µε βάση αντιπροσωπευτικό δείγµα συµµετεχόντων εντός κάθε άξονα προτεραιότητας ή
υποπροτεραιότητα. Πρέπει να εξασφαλίζεται η εσωτερική ισχύς του δείγµατος κατά τρόπον
ώστε τα στοιχεία να µπορούν να γενικεύονται στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας ή της
υποπροτεραιότητας. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι κατανεµηµένα κατά φύλο.

EL

28

EL

