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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης Ιουλίου 2006
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 99 και 128 της συνθήκης, και µε
στόχο την επανεστίαση της στρατηγικής της Λισσαβόνας
στην ανάπτυξη και την απασχόληση, το Συµβούλιο ενέκρινε
ολοκληρωµένη δέσµη µέτρων που περιλαµβάνει τους
γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών και
τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση, µε τις
οποίες καθορίζονται στόχοι, προτεραιότητες και επιδιωκόµενα αποτελέσµατα ως προς την απασχόληση. Στο πλαίσιο
αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 22ας και 23ης Μαρτίου
2005 στις Βρυξέλλες ζήτησε την κινητοποίηση όλων των
κατάλληλων εθνικών και κοινοτικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής στον τοµέα της συνοχής.

(6)

Αποκοµίστηκαν νέα διδάγµατα από την κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL, ιδίως όσον αφορά το συνδυασµό των
τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων.
Τα διδάγµατα αυτά θα πρέπει να ενσωµατωθούν στη στήριξη
που παρέχει το ΕΚΤ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί
στη συµµετοχή των οµάδων-στόχων, στην ενσωµάτωση των
µεταναστών, περιλαµβανοµένων των αιτούντων άσυλο· στον
προσδιορισµό των θεµάτων πολιτικής και την σε µεταγενέστερη φάση ενσωµάτωσή τους· στις τεχνικές για καινοτοµία
και πειραµατισµό· στις µεθόδους διακρατικής συνεργασίας·
στην προσέγγιση των οµάδων που βρίσκονται στο περιθώριο
της αγοράς εργασίας· στον αντίκτυπο των κοινωνικών
θεµάτων στην εσωτερική αγορά· και στην πρόσβαση και στη
διαχείριση έργων που αναλαµβάνουν µη κυβερνητικές
οργανώσεις.

(7)

Το ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίζει τις πολιτικές των κρατών
µελών που ευθυγραµµίζονται απόλυτα µε τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές και τις συστάσεις που
γίνονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
απασχόληση και τους συναφείς στόχους της Κοινότητας σε
σχέση µε την κοινωνική ένταξη, την αποφυγή των διακρίσεων, την προώθηση της ισότητας και την εκπαίδευση και
κατάρτιση, προκειµένου να συµβάλει καλύτερα στην πραγµατοποίηση των επιδιώξεων και των στόχων που έχουν
συµφωνηθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας,
στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, και στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, στις 15 και 16 Ιουνίου 2001.

(8)

Το ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί µε τις συναφείς διαστάσεις και συνέπειες των δηµογραφικών αλλαγών στον
ενεργό πληθυσµό της Κοινότητας, ιδίως µέσω της διά βίου
επαγγελµατικής κατάρτισης.

(9)

Με σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση των
αλλαγών και την ενίσχυση της οικονοµικής µεγέθυνσης, των
ευκαιριών απασχόλησης για γυναίκες και άνδρες και της
ποιότητας και παραγωγικότητας στην εργασία, στο πλαίσιο
των στόχων «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και «Σύγκλιση», η συνδροµή που παρέχει το ΕΚΤ
θα πρέπει να εστιάζεται ιδιαίτερα στη βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, στην
ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της πρόσβασης
στην απασχόληση καθώς και της συµµετοχής στην αγορά
εργασίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των µειονεκτούντων ατόµων και της καταπολέµησης των διακρίσεων,
στην ενθάρρυνση των οικονοµικώς ανενεργών προσώπων να
ενταχθούν στην αγορά εργασίας και στην προώθηση των
εταιρικών σχέσεων για µεταρρυθµίσεις.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση τις Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 148,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της
11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την
καράργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (4),
καθορίζει το πλαίσιο των δράσεων για τα διαρθρωτικά
ταµεία και το Ταµείο Συνοχής και ιδιαίτερα τους στόχους,
τις αρχές και τους κανόνες όσον αφορά την εταιρική σχέση,
τον προγραµµατισµό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση.
Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να καθορισθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (εφεξής «ΕΚΤ») σε σχέση µε τους
στόχους που περιγράφονται στο άρθρο 146 της συνθήκης
και στο πλαίσιο των προσπαθειών των κρατών µελών και της
Κοινότητας για την ανάπτυξη συντονισµένης στρατηγικής
για την απασχόληση βάσει του άρθρου 125 της συνθήκης.

(2)

Θα πρέπει να καθορισθούν ειδικές διατάξεις σχετικά µε τον
τύπο των δραστηριοτήτων που είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΚΤ στο πλαίσιο των στόχων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

(3)

Το ΕΚΤ θα πρέπει να ενισχύσει την οικονοµική και κοινωνική
συνοχή βελτιώνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης στο
πλαίσιο των καθηκόντων που του ανατίθενται µε το
άρθρο 146 της συνθήκης και των καθηκόντων που ανατίθενται στα διαρθρωτικά ταµεία µε το άρθρο 159 της
συνθήκης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006.

(4)

Η προσέγγιση αυτή προσλαµβάνει ακόµη µεγαλύτερη
σηµασία δεδοµένων των προκλήσεων που απορρέουν από τη
διεύρυνση της Ένωσης και από το φαινόµενο της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να
αναγνωρισθεί η σηµασία του ευρωπαϊκού κοινωνικού
µοντέλου και του εκσυγχρονισµού του.

(1) ΕΕ C 234 της 22.9.2005, σ. 27.
(2) ΕΕ C 164 της 5.7.2005, σ. 48.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του
Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 2006 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
4ης Ιουλίου 2006 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).
(4) Βλέπε σελίδα 25 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Εκτός αυτών των προτεραιοτήτων, στις λιγότερο
αναπτυγµένες περιφέρειες και κράτη µέλη, στο πλαίσιο του
στόχου «Σύγκλιση» και προκειµένου να ενισχυθούν η οικονοµική µεγέθυνση, οι ευκαιρίες απασχόλησης για γυναίκες
και άνδρες και η ποιότητα και παραγωγικότητα στην
εργασία, είναι απαραίτητες η επέκταση και η βελτίωση των
επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο και η βελτίωση των
ικανοτήτων των θεσµικών, διοικητικών και δικαστικών
αρχών, µε στόχο την προετοιµασία και υλοποίηση µεταρρυθµίσεων και την επιβολή του κεκτηµένου.
Στο πλαίσιο των προαναφερόµενων προτεραιοτήτων, η
επιλογή των παρεµβάσεων του ΕΚΤ θα πρέπει να είναι
ευέλικτη, ώστε να καλύπτονται οι ειδικές προκλήσεις που
αντιµετωπίζει κάθε κράτος µέλος, οι δε τύποι δράσεων
προτεραιότητας που χρηµατοδοτεί το ΕΚΤ θα πρέπει να
παρέχουν περιθώριο ευελιξίας ανάλογο προς τις προκλήσεις
αυτές.
Η προώθηση των καινοτόµων διακρατικών και διαπεριφερειακών δραστηριοτήτων αποτελεί σηµαντική διάσταση που
θα πρέπει να ενσωµατωθεί στο πεδίο δράσης του ΕΚΤ.
Προκειµένου να ενισχυθεί η συνεργασία, τα κράτη µέλη θα
ήταν σκόπιµο να προγραµµατίζουν τις διακρατικές και περιφερειακές δράσεις βάσει οριζόντιας προσέγγισης ή µε ειδικό
άξονα προτεραιότητας.
Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η εναρµόνιση της δράσης
του ΕΚΤ µε τις πολιτικές που προβλέπονται στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και να επικεντρωθεί η στήριξη του ΕΚΤ στην εφαρµογή των κατευθυντηρίων γραµµών και συστάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω
στρατηγικής .
Η αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση των δράσεων
που στηρίζει το ΕΚΤ βασίζεται στη χρηστή διακυβέρνηση
και στην εταιρική σχέση µεταξύ όλων των σχετικών εδαφικών
και κοινωνικοοικονοµικών φορέων και ιδίως των κοινωνικών
εταίρων και άλλων ενδιαφερόµενων φορέων, περιλαµβανοµένων όσων δρουν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραµατίζουν κεντρικό
ρόλο στην ευρεία εταιρική σχέση µε στόχο την αλλαγή και
είναι καίριας σηµασίας η δέσµευσή τους για ενίσχυση της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µέσω της βελτίωσης
της απασχόλησης και των ευκαιριών εργασίας. Στο πλαίσιο
αυτό, κατά το οποίο τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόµενοι συνεισφέρουν στη χρηµατοδοτική υποστήριξη των
δράσεων του ΕΚΤ, η εν λόγω χρηµατοδοτική συνεισφορά,
µολονότι αποτελεί ιδιωτική δαπάνη, θα περιλαµβάνεται στον
υπολογισµό της συγχρηµατοδότησης του ΕΚΤ.
Το ΕΚΤ θα πρέπει να υποστηρίζει την ανάληψη δράσης
σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές και τις σχετικές
συστάσεις που εγκρίνονται στα πλαίσια της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την απασχόληση. Ωστόσο, οι αλλαγές στις
κατευθυντήριες γραµµές και τις συστάσεις επιβάλλουν την
αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράµµατος µόνο στις
περιπτώσεις όπου ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή σε
συµφωνία µε κράτος µέλος θεωρούν ότι στο επιχειρησιακό
πρόγραµµα θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι σηµαντικές
κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές, ή να λαµβάνονται υπόψη σε
µεγαλύτερο βαθµό ή µε διαφορετικό τρόπο οι µείζονος
σηµασίας αλλαγές σε κοινοτικές, εθνικές ή περιφερειακές
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προτεραιότητες, ή κατόπιν αξιολογήσεων ή ύστερα από
δυσχέρειες στην εφαρµογή.
(16)

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσουν ότι
η υλοποίηση των προτεραιοτήτων που χρηµατοδοτεί το ΕΚΤ
στο πλαίσιο των στόχων της σύγκλισης και της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης θα συµβάλουν στην προώθηση της ισότητας και της κατάργησης των
ανισοτήτων µεταξύ των γυναικών και των ανδρών. Η
ενσωµάτωση της διάστασης των φύλων θα πρέπει να
συνδυασθεί µε ειδικές δράσεις για την ενίσχυση της
διαρκούς συµµετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση.

(17)

Το ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να στηρίζει τη χορήγηση τεχνικής
βοήθειας µε κύριο στόχο την ενθάρρυνση της αµοιβαίας
µάθησης διά της ανταλλαγής εµπειριών και της διάδοσης
καλών πρακτικών και την υπογράµµιση της συνεισφοράς του
ΕΚΤ στην υλοποίηση των στόχων και των προτεραιοτήτων
των πολιτικών της Κοινότητας σε σχέση µε την απασχόληση
και την κοινωνική ένταξη.

(18)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 προβλέπει ότι οι
κανόνες σχετικά µε την επιλεξιµότητα των δαπανών
πρόκειται να καθορισθούν σε εθνικό επίπεδο, µε ορισµένες
εξαιρέσεις για τις οποίες απαιτείται να θεσπισθούν ειδικές
διατάξεις. Θα πρέπει, εποµένως, να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις για τις εξαιρέσεις που σχετίζονται µε το ΕΚΤ.

(19)

Για λόγους σαφήνειας, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1784/1999
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
12ης Ιουλίου 1999, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (1),
θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείµενο
1. Ο παρών κανονισµός καθορίζει τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και το περιεχόµενο της συνδροµής που παρέχεται, θεσπίζει ειδικές διατάξεις και ορίζει τους
τύπους της επιλέξιµης προς συνδροµή δαπάνης.
2. Το ΕΚΤ διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
και από τον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 2
Καθήκοντα
1. Το ΕΚΤ συµβάλλει στις προτεραιότητες της Κοινότητας όσον
αφορά την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µε τη
βελτίωση της απασχόλησης και των ευκαιριών εργασίας, ενθαρρύνοντας υψηλό επίπεδο απασχόλησης και τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Προς το σκοπό αυτόν,
υποστηρίζει τις πολιτικές των κρατών µελών που αποσκοπούν στην
επίτευξη πλήρους απασχόλησης καθώς και βελτίωσης της ποιότητας
και παραγωγικότητας στο χώρο εργασίας, στην προώθηση της
κοινωνικής ένταξης, περιλαµβανοµένης της πρόσβασης των µειονεκτούντων ατόµων στην απασχόληση, και στη µείωση των εθνικών,
περιφερειακών και τοπικών ανισοτήτων όσον αφορά την απασχόληση.
(1) ΕΕ L 213 της 13.8.1999, σ. 5.
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Ειδικότερα, το ΕΚΤ υποστηρίζει δράσεις ευθυγραµµισµένες µε
µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη µε βάση τις κατευθυντήριες
γραµµές που εγκρίθηκαν στα πλαίσια της ευρωπαϊκής στρατηγικής
για την απασχόληση, όπως έχουν ενσωµατωθεί στις ολοκληρωµένες
κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση, και
στις συνοδευτικές συστάσεις.
2.
Στο πλαίσιο των καθηκόντων που περιλαµβάνονται στην
παράγραφο 1, το ΕΚΤ υποστηρίζει τις προτεραιότητες της
Κοινότητας όσον αφορά την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής, την τόνωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της οικονοµικής µεγέθυνσης και της
βιώσιµης ανάπτυξης. Προς το σκοπό αυτό, το ΕΚΤ λαµβάνει υπόψη
του τις σχετικές προτεραιότητες και στόχους της Κοινότητας στους
τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αυξάνοντας τη
συµµετοχή των οικονοµικώς ανενεργών ατόµων στην αγορά
εργασίας, καταπολεµώντας τον κοινωνικό αποκλεισµό, ιδίως των
µειονεκτουσών οµάδων, όπως είναι τα άτοµα µε αναπηρίες, και
προάγοντας την ισότητα γυναικών και ανδρών και την αποφυγή
των διακρίσεων.

Άρθρο 3
Περιεχόµενο της συνδροµής
1.
Στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», το ΕΚΤ στηρίζει δράσεις στα
κράτη µέλη για τις προτεραιότητες που απαριθµούνται παρακάτω:
α) αύξηση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών, ώστε να βελτιωθεί η
επίσπευση και η θετική διαχείριση των οικονοµικών αλλαγών,
ιδίως µε την προώθηση:
i) της διά βίου µάθησης και αύξησης των επενδύσεων σε
ανθρώπινους πόρους εκ µέρους των επιχειρήσεων, ιδίως των
ΜΜΕ, και των εργαζοµένων, µε την ανάπτυξη και εφαρµογή
συστηµάτων και στρατηγικών, συµπεριλαµβανοµένης της
µαθητείας, που εξασφαλίζουν βελτιωµένη πρόσβαση στην
κατάρτιση, ιδίως για εργαζοµένους µε περιορισµένη
ειδίκευση και µεγάλης ηλικίας, της ανάπτυξης προσόντων και
δεξιοτήτων, της προώθησης της ειδίκευσης στους τοµείς των
τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας, της
ηλεκτρονικής µάθησης, των φιλικών προς το περιβάλλον
τεχνολογιών και δεξιοτήτων διαχείρισης, και της προώθησης
επιχειρηµατικού πνεύµατος και καινοτοµίας και των νέων
επιχειρήσεων,
ii) του σχεδιασµού και της διάδοσης καινοτόµων και παραγωγικότερων µορφών οργάνωσης της εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της καλύτερης υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο
εργασίας, του προσδιορισµού των µελλοντικών αναγκών
όσον αφορά τα επαγγελµατικά προσόντα και δεξιότητες και
της ανάπτυξης ειδικών υπηρεσιών απασχόλησης, κατάρτισης
και υποστήριξης, περιλαµβανοµένης της ανατοποθέτησης,
για εργαζοµένους στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης εταιριών
και τοµέων·
β) τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς
ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των
ανενεργών ατόµων, πρόληψη της ανεργίας, ιδίως της µακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων, ενθάρρυνση της
ενεργού συµµετοχής του γηράσκοντος εργατικού δυναµικού και
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παράταση του επαγγελµατικού βίου, καθώς και αύξηση της
συµµετοχής στην αγορά εργασίας, ιδίως µε την προώθηση:
i)

του εκσυγχρονισµού και της ενίσχυσης των θεσµικών
οργάνων της αγοράς εργασίας, ιδίως των υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων συναφών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο
των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
µελών για πλήρη απασχόληση,

ii) της εφαρµογής δραστικών και προληπτικών µέτρων που
εξασφαλίζουν έγκαιρο εντοπισµό των αναγκών µε ατοµικά
σχέδια δράσης και εξατοµικευµένη υποστήριξη, λ.χ. κατάρτιση προσαρµοσµένη στις εκάστοτε συνθήκες, αναζήτηση
εργασίας, ανατοποθέτηση και κινητικότητα, αυτοαπασχόληση και δηµιουργία επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των συνεργατικών επιχειρήσεων, κίνητρα για την
ενθάρρυνση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας, ευέλικτα
µέτρα για την παράταση της απασχόλησης των µεγαλύτερων
σε ηλικία εργαζοµένων και µέτρα για την εναρµόνιση
εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως διευκόλυνση της
πρόσβασης στη φροντίδα παιδιών και εξαρτωµένων
προσώπων,
iii) της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου και ειδικών
µέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση,
την αύξηση της διαρκούς συµµετοχής και προόδου των
γυναικών στην απασχόληση και µείωση του διαχωρισµού µε
βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, µεταξύ άλλων µε την
εξάλειψη των ουσιαστικών αιτίων –αµέσων και εµµέσων– για
τις διαφορές στην αµοιβή λόγω του φύλου,
iv) ειδικών µέτρων για τη µεγαλύτερη συµµετοχή των µεταναστών στην απασχόληση και εποµένως για την ενίσχυση
της κοινωνικής ένταξής τους· της διευκόλυνσης της γεωγραφικής και επαγγελµατικής κινητικότητας των εργαζοµένων
και της ενοποίησης των διασυνοριακών αγορών εργασίας,
µεταξύ άλλων µε καθοδήγηση και γλωσσική εκπαίδευση,
καθώς και την αναγνώριση των ειδικεύσεων και των αποκτωµένων δεξιοτήτων·
γ) ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης µειονεκτούντων ατόµων µε
σκοπό τη βιώσιµη ενσωµάτωσή τους στην απασχόληση και καταπολέµηση των διακρίσεων κάθε µορφής στην αγορά εργασίας,
ιδίως µε την προώθηση:
i) αναζήτησης τρόπων για την ενσωµάτωση και την επανένταξη
στην αγορά εργασίας µειονεκτούντων ατόµων, όπως ατόµων
που αντιµετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισµό, ατόµων που
εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο, µειονοτήτων, ατόµων µε
αναπηρίες και ατόµων που φροντίζουν εξαρτώµενα πρόσωπα,
µε µέτρα για την προώθηση των δυνατοτήτων απασχόλησης,
µεταξύ άλλων στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας,
πρόσβαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και
συνοδευτικές δράσεις και σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης,
κοινοτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας που βελτιώνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης,
ii) αποδοχής της ποικιλότητας στο χώρο εργασίας και καταπολέµησης των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση και
την πρόοδο στην αγορά εργασίας, µεταξύ άλλων µε ευαισθητοποίηση και συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των
επιχειρήσεων και προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης·
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δ) ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, ιδίως µε την προώθηση:
i) του σχεδιασµού και της εισαγωγής µεταρρυθµίσεων στα
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να
αναπτυχθούν οι δυνατότητες απασχόλησης, της βελτίωσης
της αρχικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
µε βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της συνεχούς
βελτίωσης των δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού µε
στόχο την καινοτοµία και την επίτευξη οικονοµίας
βασισµένης στη γνώση,
ii) των δραστηριοτήτων δικτύωσης µεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και
επιχειρήσεων·
ε) προώθηση εταιρικών σχέσεων, συµφωνιών και πρωτοβουλιών µε
δικτύωση των σχετικών ενδιαφερόµενων φορέων, όπως οι κοινωνικοί εταίροι και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενόψει της κινητοποίησης για
µεταρρυθµίσεις στους τοµείς της απασχόλησης και της δυνατότητας ενσωµάτωσης στην αγορά εργασίας.
2.
Στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση», το ΕΚΤ στηρίζει δράσεις
στα κράτη µέλη για τις προτεραιότητες που απαριθµούνται
παρακάτω:
α) Επέκταση και βελτίωση της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο,
ιδίως µε προώθηση:
i)

της εφαρµογής µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης
και κατάρτισης, ιδίως µε στόχο την αύξηση της δυνατότητας
των ατόµων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας
που στηρίζεται στη γνώση και της διά βίου µάθησης,
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ii) ικανοτήτων για τη δηµιουργία πολιτικών και προγραµµάτων
στους σχετικούς τοµείς, περιλαµβανοµένων όσων αφορούν
την επιβολή της νοµοθεσίας, ιδίως µε διαρκή εκπαίδευση των
διευθυντικών στελεχών και του υπόλοιπου προσωπικού και
ειδική στήριξη ζωτικών υπηρεσιών, επιθεωρήσεων και κοινωνικοοικονοµικών φορέων, περιλαµβανοµένων των κοινωνικών
και των περιβαλλοντικών εταίρων, των σχετικών µη κυβερνητικών οργανώσεων και αντιπροσωπευτικών επαγγελµατικών
οργανώσεων.
3. Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων κατά τις παραγράφους 1
και 2, τα κράτη µέλη µπορούν να επικεντρώνονται στις προτεραιότητες που είναι πλέον πρόσφορες για την αντιµετώπιση των
ειδικών για κάθε κράτος µέλος προκλήσεων.
4. Το ΕΚΤ µπορεί να στηρίζει τις δράσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού στο σύνολο του εδάφους των
κρατών µελών που είναι επιλέξιµα για στήριξη ή µεταβατική
υποστήριξη στο πλαίσιο του Ταµείου Συνοχής, όπως ορίζουν αντιστοίχως το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 παράγραφος 3
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
5. Κατά την υλοποίηση των στόχων και των προτεραιοτήτων
των παραγράφων 1 και 2, το ΕΚΤ στηρίζει την προώθηση και
ενσωµάτωση καινοτόµων δραστηριοτήτων στα κράτη µέλη.
6. Το ΕΚΤ στηρίζει επίσης διακρατικές και διαπεριφερειακές
δράσεις, ιδίως µε κοινή χρήση πληροφοριών, εµπειριών, αποτελεσµάτων και καλών πρακτικών και µε την ανάπτυξη αλληλοσυµπληρούµενων προσεγγίσεων και συντονισµένων ή κοινών
δράσεων.

ii) της αύξησης της συµµετοχής στη διά βίου εκπαίδευση και
κατάρτιση, µεταξύ άλλων µε τη λήψη µέτρων για την
επίτευξη µείωσης του αριθµού των µαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο σε µικρή ηλικία και των διαχωρισµών βάσει
του φύλου, και της αύξησης της πρόσβασης στη βασική,
επαγγελµατική και τριτοβάθµια εκπαίδευση και κατάρτιση
καθώς και της ποιότητάς τους,

7. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η χρηµατοδότηση των µέτρων βάσει
της προτεραιότητας της κοινωνικής ένταξης που µνηµονεύεται στην
παράγραφο 1 στοιχείο γ) σηµείο i) του παρόντος άρθρου και
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/
2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και για την καράργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/
1999 (1), µπορεί να ανέλθει στο 15 % του σχετικού άξονα προτεραιότητας.

iii) της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού στο πλαίσιο της
έρευνας και της καινοτοµίας, κυρίως µε τις µεταπτυχιακές
σπουδές και την εκπαίδευση ερευνητών.

Άρθρο 4

β) Ενίσχυση των θεσµικών δυνατοτήτων και της αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων διοικήσεων και των δηµοσίων υπηρεσιών
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και, κατά περίπτωση,
των κοινωνικών εταίρων και των µη κυβερνητικών οργανώσεων,
µε στόχο µεταρρυθµίσεις, βελτίωση της νοµοθεσίας και άσκηση
χρηστής διακυβέρνησης όσον αφορά την οικονοµία, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνία και το περιβάλλον, ιδίως
µε την ανάπτυξη:
i) µηχανισµών για τη βελτίωση του ορθού σχεδιασµού, της
παρακολούθησης και της αξιολόγησης πολιτικών και προγραµµάτων, µεταξύ άλλων µε µελέτες, στατιστικές και
συµβουλές εµπειρογνωµόνων, στήριξη του διυπηρεσιακού
συντονισµού και του διαλόγου µεταξύ των σχετικών
δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων,

Συνέπεια και συγκέντρωση της στήριξης
1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι δράσεις που στηρίζει το
ΕΚΤ είναι συνεπείς προς και συνεισφέρουν στις δράσεις που
αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
απασχόληση. Συγκεκριµένα, φροντίζουν ώστε η στρατηγική που
καθορίζεται στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς και οι
δράσεις που καθορίζονται στα επιχειρησιακά προγράµµατα να
προωθούν τους στόχους, τις προτεραιότητες και τα επιδιωκόµενα
αποτελέσµατα της στρατηγικής σε κάθε κράτος µέλος, εντός του
πλαισίου των εθνικών µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων και των
εθνικών προγραµµάτων δράσης για την κοινωνική ένταξη.
(1) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Τα κράτη µέλη επικεντρώνουν επίσης τη στήριξη στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες το ΕΚΤ µπορεί να συνεισφέρει στις πολιτικές, στην
υλοποίηση των σχετικών συστάσεων για την απασχόληση που
διατυπώνονται µε βάση το άρθρο 128 παράγραφος 4 της συνθήκης
και των συναφών µε την απασχόληση στόχων της Κοινότητας στους
τοµείς της κοινωνικής ένταξης και της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τα κράτη µέλη ενεργούν κατά τον τρόπο αυτό στο πλαίσιο
σταθερού περιβάλλοντος προγραµµατισµού.
2.
Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων οι πόροι
διατίθενται για τις πιο σηµαντικές ανάγκες και εστιάζονται στους
τοµείς πολιτικής για τους οποίους η στήριξη του ΕΚΤ είναι δυνατόν
να επιφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα για την επίτευξη των στόχων
του προγράµµατος. Για τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας
της στήριξης του ΕΚΤ, τα επιχειρησιακά προγράµµατα λαµβάνουν
ιδιαίτερα υπόψη, εφόσον ενδείκνυται, τις περιφέρειες και τις
περιοχές που αντιµετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήµατα, όπως οι
υποβαθµισµένες αστικές και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς
και οι παρακµάζουσες αγροτικές περιοχές και περιοχές που
εξαρτώνται από την αλιεία, καθώς και όσες πλήττονται ιδιαίτερα
από µετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων.
3.
Εφόσον ενδείκνυται, στις εθνικές εκθέσεις των κρατών µελών
σύµφωνα µε την ανοικτή µέθοδο συντονισµού για την κοινωνική
προστασία και την κοινωνική ένταξη περιλαµβάνεται συνοπτικό
τµήµα σχετικά µε τη συµβολή του ΕΚΤ στην προώθηση των
σχετικών µε την αγορά εργασίας πτυχών της κοινωνικής ένταξης.
4.
Οι δείκτες που περιλαµβάνονται στα επιχειρησιακά προγράµµατα τα οποία συγχρηµατοδοτεί το ΕΚΤ είναι στρατηγικής φύσεως,
περιορισµένου αριθµού και αντιστοιχούν σε εκείνους που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής
για την απασχόληση και των συναφών στόχων της Κοινότητας
στους τοµείς της κοινωνικής ένταξης, και της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης.
5.
Στο πλαίσιο των αξιολογήσεων που πραγµατοποιούνται για
τις δράσεις του ΕΚΤ αξιολογούνται επίσης η συµβολή των δράσεων
που στηρίζει το ΕΚΤ για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των στόχων της Κοινότητας στους
τοµείς της κοινωνικής ένταξης, της αποφυγής διακρίσεων και της
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και της εκπαίδευσης
και κατάρτισης στο οικείο κράτος µέλος.

Άρθρο 5
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επίπεδο, στους τοµείς της προετοιµασίας, της υλοποίησης και της
παρακολούθησης της στήριξης του ΕΚΤ.
3. Η διαχειριστική αρχή κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος
υποστηρίζει την επαρκή συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στις
δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται βάσει του άρθρου 3.
Στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση», το κατάλληλο ποσοστό των
πόρων του ΕΚΤ διατίθεται για τη δηµιουργία ικανοτήτων, η οποία
περιλαµβάνει την εκπαίδευση, τα µέτρα δικτύωσης, την ενίσχυση
του κοινωνικού διαλόγου και των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν οι κοινωνικοί εταίροι από κοινού, ιδίως όσον αφορά την
προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, κατά
το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α).
4. Η διαχειριστική αρχή κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος
στηρίζει την επαρκή συµµετοχή και πρόσβαση µη κυβερνητικών
οργανώσεων στις χρηµατοδοτούµενες δραστηριότητες, ιδίως στους
τοµείς της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και των
ίσων ευκαιριών.

Άρθρο 6
Ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες
Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε τα επιχειρησιακά προγράµµατα να
περιλαµβάνουν περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο προωθούνται η
ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες στην προετοιµασία, την
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Τα κράτη µέλη προωθούν την ισόρροπη
συµµετοχή γυναικών και ανδρών στη διαχείριση και υλοποίηση των
επιχειρησιακών προγραµµάτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο, κατά περίπτωση.

Άρθρο 7
Καινοτοµία
Στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δραστηριοτήτων. Η διαχειριστική αρχή επιλέγει τα θέµατα για τη χρηµατοδότηση καινοτοµιών στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης και
καθορίζει τις κατάλληλες ρυθµίσεις εφαρµογής. Ενηµερώνει την
επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 63 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006 σχετικά µε τα επιλεγόµενα θέµατα.

Χρηστή διακυβέρνηση και εταιρική σχέση

Άρθρο 8

1.
Το ΕΚΤ προωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση και την εταιρική
σχέση. Η στήριξη που παρέχει σχεδιάζεται και εφαρµόζεται στο
κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη το εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες
θεσµικές ρυθµίσεις κάθε κράτους µέλους.

∆ιακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις

2.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη συµµετοχή των κοινωνικών
εταίρων, τις δέουσες διαβουλεύσεις µε άλλους ενδιαφερόµενους
φορείς και τη δέουσα συµµετοχή τους στο κατάλληλο γεωγραφικό

1. Όταν τα κράτη µέλη στηρίζουν δράσεις υπέρ των διακρατικών ή/και διαπεριφερειακών δράσεων, όπως προβλέπει το άρθρο 3
παράγραφος 6 του παρόντος κανονισµού ως ειδικό άξονα προτεραιότητας στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος, η
συνεισφορά του ΕΚΤ µπορεί να αυξηθεί κατά 10 % στον ειδικό
άξονα προτεραιότητας. Η αυξηµένη αυτή συνεισφορά δεν περιλαµβάνεται κατά τον υπολογισµό των ανώτατων ορίων που
καθορίζει το άρθρο 53 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
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2.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν, µε τη συνδροµή της Επιτροπής
εφόσον απαιτείται, ώστε το ΕΚΤ να µη στηρίζει ειδικές πράξεις που
στηρίζονται ταυτοχρόνως από άλλα κοινοτικά διακρατικά προγράµµατα, ιδίως στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Άρθρο 9
Τεχνική βοήθεια
Η Επιτροπή προωθεί ιδίως τις ανταλλαγές εµπειριών, τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, τα σεµινάρια, τη δικτύωση και τις αξιολογήσεις από οµοτέχνους που χρησιµεύουν για να εντοπισθούν και
να διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές, ενθαρρύνει δε την αµοιβαία
µάθηση και τη διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία µε
στόχο την ενίσχυση της διάστασης που αφορά την άσκηση πολιτικής και της συµβολής του ΕΚΤ στην επίτευξη των στόχων της
Κοινότητας όσον αφορά την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.

Άρθρο 10
Εκθέσεις
Η ετήσια και η τελική έκθεση εφαρµογής που προβλέπει το
άρθρο 67 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περιέχουν,
εφόσον απαιτείται, συνοπτική περιγραφή της εφαρµογής:
α) της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου καθώς και κάθε
ειδικής δράσης που σχετίζεται µε τα φύλα·
β) της δράσης για την ενίσχυση της συµµετοχής των µεταναστών
στην αγορά εργασίας και, συνεπώς, για την ενίσχυση της κοινωνικής τους ενσωµάτωσης·
γ) της δράσης για την ενίσχυση της ενσωµάτωσης των µειονοτήτων στην αγορά εργασίας και τη βελτίωση, µε τον τρόπο
αυτό, της κοινωνικής ένταξής τους·
δ) της δράσης ενίσχυσης της κοινωνικής ενσωµάτωσης στην αγορά
εργασίας και της κοινωνικής ένταξης άλλων µειονεκτουσών
οµάδων, όπως άτοµα µε αναπηρίες·
ε) καινοτόµων δραστηριοτήτων, µεταξύ άλλων παρουσίαση των
θεµάτων, των αποτελεσµάτων τους και της διάδοσης και
ενσωµάτωσής τους·
στ) διακρατικών ή/και διαπεριφερειακών δράσεων.

Άρθρο 11
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τώσεων, εγγυητικών κεφαλαίων, καθώς και αγοράς αγαθών και
υπηρεσιών σύµφωνα µε τους κανόνες περί δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες για συνεισφορά
από το ΕΚΤ:
α) ανακτήσιµος φόρος προστιθέµενης αξίας·
β) τόκοι επί χρεών·
γ) αγορά επίπλωσης, εξοπλισµού, οχηµάτων, υποδοµής, ακινήτων
και γηπέδων.
3. Οι κατωτέρω δαπάνες αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες για
συνεισφορά από το ΕΚΤ, όπως ορίζει η παράγραφος 1, εφόσον
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες, περιλαµβανοµένων των κανόνων λογιστικής, και µε τις κατωτέρω ειδικές προϋποθέσεις:
α) τα επιδόµατα ή οι µισθοί που καταβάλλονται από τρίτο µέρος
στους συµµετέχοντες σε δράση και πιστοποιούνται στον
δικαιούχο·
β) στην περίπτωση επιχορηγήσεων, οι έµµεσες δαπάνες που
δηλώνονται κατ' αποκοπή, έως το 20 % των άµεσων δαπανών
µιας πράξης·
γ) οι δαπάνες απόσβεσης των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων
που απαριθµούνται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ), τα οποία
διατίθενται αποκλειστικά για τη διάρκεια µιας πράξης, κατά το
µέτρο που στην απόκτηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων
δεν έχουν συµβάλει δηµόσιες επιχορηγήσεις.
4. Οι κανόνες επιλεξιµότητας του άρθρου 7 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006 εφαρµόζονται στις δράσεις οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του άρθρου 3 του εν λόγω κανονισµού.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
1. Ο παρών κανονισµός δεν επηρεάζει ούτε τη συνέχιση ούτε
την τροποποίηση, συµπεριλαµβανοµένης της πλήρους ή της µερικής
ακύρωσης, συνδροµής την οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 ή οποιασδήποτε άλλης νοµοθετικής πράξης που διέπει τη συνδροµή αυτήν στις 31 ∆εκεµβρίου
2006, η οποία, κατά συνέπεια, εξακολουθεί να διέπει τη συνδροµή
αυτήν ή τα έργα αυτά µέχρι το κλείσιµό τους.
2. Οι αιτήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1784/1999 παραµένουν ισχυρές.

Επιλεξιµότητα δαπανών
1.
Το ΕΚΤ παρέχει στήριξη στις επιλέξιµες δαπάνες, οι οποίες,
κατά παρέκκλιση από το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, µπορούν να περιλαµβάνουν
οιουσδήποτε χρηµατοδοτικούς πόρους στους οποίους συνεισφέρουν συλλογικά εργοδότες και εργαζόµενοι. Η ενίσχυση λαµβάνει
τη µορφή µη επιστρεπτέων µεµονωµένων ή γενικών επιχορηγήσεων,
επιστρεπτέων επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων επιτοκίου, µικροπισ-

Άρθρο 13
Κατάργηση
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12 του
παρόντος κανονισµού, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2007.

L 210/18

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

2.
Οι παραποµπές στον καταργηθέντα κανονισµό θεωρούνται
παραποµπές στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 14
Ρήτρα επανεξέτασης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο επανεξετάζουν τον
παρόντα κανονισµό έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 µε τη διαδικασία
του άρθρου 148 της συνθήκης.

31.7.2006
Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής 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.
Στρασβούργο, 5 Ιουλίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Η Πρόεδρος
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