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Θέμα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
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Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2020) 22 final ANNEXES 1 - 3. 

 

συνημμ.: COM(2020) 22 final ANNEXES 1 - 3 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Βρυξέλλες, 14.1.2020  

COM(2020) 22 final 

ANNEXES 1 to 3 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

της 

πρότασης 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

 

Για κάθε κράτος μέλος, το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο καθορίζεται με βάση τα 

ακόλουθα βήματα:  

α) Το μερίδιο κάθε κράτους μέλους υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα των 

μεριδίων, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια και σταθμίζονται 

ως εξής: 

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 

περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται 

από την αναλογία των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1 προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 

διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 

επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 

μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 

υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 49 %), 

ii) Απασχόληση στον κλάδο της εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 25 %), 

iii) Απασχόληση στη βιομηχανία στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 που 

λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του σημείου i) (στάθμιση 25 %) 

iv) παραγωγή τύρφης (στάθμιση 0,95 %) 

v) παραγωγή πετρελαιούχου σχιστόλιθου (στάθμιση 0,05 %) 

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από την εφαρμογή του στοιχείου α) προσαρμόζονται 

ώστε να διασφαλίζεται ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει ποσό που υπερβαίνει τα 

2 δισ. EUR. Τα ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά κράτος μέλος 

ανακατανέμονται κατ’ αναλογία προς τα κονδύλια όλων των υπολοίπων κρατών 

μελών. Τα μερίδια των κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου αναλόγως· 

γ)  Τα μερίδια των κρατών μελών που προκύπτουν από την εφαρμογή του στοιχείου β) 

προσαρμόζονται προς τα πάνω ή προς τα κάτω με συντελεστή 1,5 επί τη διαφορά 

κατά την οποία το κατά κεφαλήν ΑΕΕ του οικείου κράτους μέλους (μετρούμενο σε 

ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης) για την περίοδο 2015-2017 υπερβαίνει ή υπολείπεται 

του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΕ των κρατών μελών της ΕΕ-27 (μέσος όρος 

εκφραζόμενος ως 100 %)· 

η προσαρμογή αυτή δεν εφαρμόζεται στα κράτη μέλη για τα οποία έχει τεθεί ανώτατο όριο 

κονδυλίων σύμφωνα με το στοιχείο β)· 

δ) Τα κονδύλια που προκύπτουν από την εφαρμογή του στοιχείου γ) προσαρμόζονται 

ώστε να διασφαλίζεται ότι το οριστικό κονδύλι από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 

έχει ως αποτέλεσμα κατά κεφαλήν ένταση των ενισχύσεων (μετρούμενη με βάση το 

                                                 
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 

Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 

τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 1). 
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σύνολο του πληθυσμού του κράτους μέλους) τουλάχιστον 6 EUR καθ’ όλη τη 

διάρκεια της περιόδου.   

Τα ποσά για τη διασφάλιση της ελάχιστης έντασης των ενισχύσεων αφαιρούνται 

αναλογικά από τα κονδύλια όλων των υπολοίπων κρατών μελών, με την εξαίρεση των 

κρατών μελών για τα οποία έχει τεθεί ανώτατο όριο κονδυλίων σύμφωνα με το 

στοιχείο β).  

Η κατανομή από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι επιπλέον της κατανομής που προκύπτει 

από τις παραγράφους 1 έως 16 του παραρτήματος XXII [νέα πρόταση ΚΚΔ] και δεν 

περιλαμβάνεται στη βάση κατανομής στην οποία εφαρμόζονται τα σημεία 10) έως 15) του 

παραρτήματος XXII του [νέα πρόταση ΚΚΔ]. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΔΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ  

 

1. Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης και προσδιορισμός των εδαφών 

του κράτους μέλους που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό 

Πεδίο κειμένου [12000] 

 

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) 

1.1. Περιγραφή της αναμενόμενης διαδικασίας μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 

οικονομία, σύμφωνα με τους στόχους των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, και 

άλλα υφιστάμενα σχέδια μετάβασης, με χρονοδιάγραμμα ως προς την παύση ή τη μείωση 

δραστηριοτήτων όπως η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη ή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με 

καύση άνθρακα.  

 

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) 

1.2. Προσδιορισμός των εδαφών τα οποία αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά σε μεγαλύτερο 

βαθμό και αιτιολόγηση της επιλογής τους με την αντίστοιχη εκτίμηση των επιπτώσεων για την 

οικονομία και την απασχόληση με βάση την περιγραφή του σημείου 1.1. 

 

2. Αξιολόγηση των προκλήσεων που παρουσιάζει η μετάβαση για καθένα από τα 

προσδιορισθέντα εδάφη: 

2.1. Εκτίμηση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών επιπτώσεων της μετάβασης προς 

μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.  

 

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

Πεδίο κειμένου [12000] 

 

Προσδιορισμός των επηρεαζόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων και βιομηχανικών τομέων, 

υποδεικνύοντας τα ακόλουθα: 

– τους παρακμάζοντες τομείς, στους οποίους αναμένεται παύση ή σημαντική μείωση 

δραστηριοτήτων λόγω της μετάβασης, συμπεριλαμβανομένου σχετικού χρονοδιαγράμματος· 

– τους μετασχηματιζόμενους τομείς, στους οποίους αναμένεται μετασχηματισμός 

δραστηριοτήτων, διεργασιών και εκροών. 
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Για κάθε μία εκ των δύο κατηγοριών τομέων:  

– τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων εργασίας και τις ανάγκες επανειδίκευσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προβλέψεις για τις δεξιότητες· 

– τις δυνατότητες οικονομικής διαφοροποίησης και τις ευκαιρίες ανάπτυξης. 

 

2.2. Ανάγκες και στόχοι που συνδέονται με την ανάπτυξη έως το 2030 με σκοπό την επίτευξη 

κλιματικής ουδετερότητας 

 

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ) 

Πεδίο κειμένου [6000] 

 

– Αναπτυξιακές ανάγκες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη 

μετάβαση·  

– Στόχοι και αποτελέσματα που αναμένονται από την υλοποίηση της προτεραιότητας του 

Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.  

 

2.3. Συνέπεια με άλλες εθνικές, περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και σχέδια  

 

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ε) 

Πεδίο κειμένου [6000] 

 

– Στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης· 

– Εδαφικές στρατηγικές που αναφέρονται στο άρθρο 23 του κανονισμού ΕΕ [νέος ΚΚΔ]·  

– Άλλα περιφερειακά ή εθνικά σχέδια ανάπτυξης.  

 

2.4. Είδη προβλεπόμενων πράξεων 

Πεδίο κειμένου [12000] 

 

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) 

– Είδος προβλεπόμενων πράξεων και προσδοκώμενη συμβολή τους στην άμβλυνση των 

επιπτώσεων της κλιματικής μετάβασης·  

 

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο η) 

Συμπληρώνεται μόνο αν παρέχεται στήριξη σε παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις άλλες 
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από ΜΜΕ:  

– Εξαντλητικός κατάλογος των οικείων πράξεων και επιχειρήσεων και, για καθεμία από αυτές, 

αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της εν λόγω στήριξης μέσω μελέτης αποκλίσεων στην οποία θα 

πρέπει να καταδεικνύεται ότι ο αριθμός των θέσεων εργασίας που αναμένεται να απολεσθούν 

θα υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν αν δεν γίνει η επένδυση 

 

 

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο θ) 

Συμπληρώνεται μόνο αν παρέχεται στήριξη σε επενδύσεις για να επιτευχθεί η μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες που παρατίθενται στο παράρτημα Ι 

της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·  

– Εξαντλητικός κατάλογος των προς στήριξη πράξεων και αιτιολόγηση ως προς το ότι 

συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και οδηγούν σε σημαντικές 

μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα είναι κατά πολύ χαμηλότερες των 

δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τη δωρεάν κατανομή βάσει της οδηγίας 

2003/87/ΕΚ και υπό τον όρο ότι αυτές είναι απαραίτητες για την προστασία σημαντικού 

αριθμού θέσεων εργασίας  

 

 

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ι) 

– Συνέργειες και συμπληρωματικότητα των προβλεπόμενων πράξεων με άλλα προγράμματα στο 

πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» (σε υποστήριξη της 

διαδικασίας μετάβασης), με άλλα χρηματοδοτικά μέσα (Ταμείο για τον εκσυγχρονισμό του 

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης) και με τους υπόλοιπους πυλώνες 

του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του InvestEU και δανειακή 

διευκόλυνση του δημόσιου τομέα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) για 

την αντιμετώπιση των προσδιορισθεισών επενδυτικών αναγκών. 

 

2.5. Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών ή αποτελεσμάτων 

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 8 παράγραφος 1 

Συμπληρώνεται μόνο αν προβλέπονται ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες: 

– Αιτιολόγηση της ανάγκης ειδικών ανά πρόγραμμα δεικτών εκροών ή αποτελεσμάτων με βάση 

το είδος της προβλεπόμενης πράξης  

 

Πίνακας 1. Δείκτες εκροών 

Ειδικός στόχος ID [5] Δείκτης [255] Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο (2024) Στόχος (2029) 

      

 

Πίνακας 2. Δείκτες αποτελεσμάτων 
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Ειδικός 

στόχος 

ID 

[5] 

Δείκτης 

[255] 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 

Πηγή 

δεδομένων 

[200] 

Παρατηρήσεις 

[200] 

         

 

 

3. Μηχανισμοί διακυβέρνησης  

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο στ) 

Πεδίο κειμένου [5000] 

 

 

3.1. Εταιρική σχέση 

– Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των εταίρων στην προετοιμασία, την υλοποίηση, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης· 

– Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης.  

 

3.2. Παρακολούθηση και αξιολόγηση  

– Προγραμματισμένα μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων δεικτών 

για τη μέτρηση της ικανότητας του σχεδίου να επιτύχει τους στόχους του 

 

3.3. Φορέας/Φορείς συντονισμού και παρακολούθησης  

Φορέας ή φορείς αρμόδιοι για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του 

σχεδίου και ρόλος αυτών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ («RCO») ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ («RCR») ΓΙΑ 

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ2 

 

Εκροές Αποτελέσματα 

RCO 01 – Επιχειρήσεις που στηρίζονται (εκ των οποίων: πολύ 

μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) 

RCO 02 – Επιχειρήσεις που στηρίζονται με επιχορηγήσεις 

RCO 03 – Επιχειρήσεις που στηρίζονται με χρηματοδοτικά μέσα 

RCO 04 – Επιχειρήσεις που λαμβάνουν μη χρηματοδοτική στήριξη 

RCO 05 – Νεοφυείς επιχειρήσεις που στηρίζονται 

 

RCO 10 – Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 

RCO 120 – Επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη με σκοπό να 

επιτευχθεί μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις 

δραστηριότητες που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

2003/87/ΕΚ· 

RCR 01 – Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 

υποστηριζόμενες οντότητες 

RCR 02 – Ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες είναι ανάλογες προς τη 

δημόσια στήριξη (εκ της οποίας: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά 

μέσα) 

RCR 03 – ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διεργασιών 

RCR 04 – ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή οργάνωσης 

RCR 05 – ΜΜΕ που καινοτομούν σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο 

RCR 06 – Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που υποβλήθηκαν στο 

Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 

RCR 29 – Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις 

δραστηριότητες που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

2003/87/ΕΚ στις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις 

 

RCO 13 – Ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα που αναπτύσσονται για 

επιχειρήσεις 

 

RCR 11 – Χρήστες νέων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και 

εφαρμογών 

RCR 12 – Χρήστες νέων ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και 

εφαρμογών που αναπτύσσονται από επιχειρήσεις 

 

                                                 
2 Για λόγους παρουσίασης, οι δείκτες ομαδοποιούνται, ώστε να διευκολυνθεί η αντιστοίχιση με τους δείκτες που περιλαμβάνονται σε άλλους κανονισμούς για την 

πολιτική συνοχής που είναι ειδικοί για κάθε ταμείο. 
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RCO 15 – Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη 

επιχειρήσεων 

 

RCR 17 – Επιχειρήσεις ηλικίας 3 ετών που επιβιώνουν στην αγορά 

RCR 18 – ΜΜΕ που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου ένα 

έτος μετά τη δημιουργία του εκκολαπτηρίου 

 

 

RCO 101 – ΜΜΕ που επενδύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

 

RCR 97 – Προγράμματα μαθητείας που υποστηρίζονται σε ΜΜΕ 

RCR 98 – Προσωπικό ΜΜΕ που ολοκληρώνει συνεχή 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΣΕΕΚ) (ανά είδος 

δεξιοτήτων: τεχνικές, διαχειριστικές, επιχειρηματικές, πράσινες, 

άλλες) 

RCO 22 - Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική) 

 

RCR 31 - Συνολική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (εκ 

της οποίας: ηλεκτρική, θερμική) 

RCR 32 – Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: ικανότητα που 

συνδέεται με το δίκτυο (επιχειρησιακή) 

RCO 34 - Πρόσθετη ικανότητα για την ανακύκλωση των αποβλήτων  

RCR 46 - Πληθυσμός που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις 

ανακύκλωσης αποβλήτων και μικρά συστήματα διαχείρισης 

αποβλήτων  

RCR 47 - Ανακυκλωμένα απόβλητα 

RCR 48 - Ανακυκλωμένα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως 

πρώτες ύλες  

RCR 49 - Ανακτηθέντα απόβλητα 

RCO 38 - Επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους που υποστηρίζεται 

RCO 39 - Εγκατεστημένα συστήματα παρακολούθησης της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

RCR 50 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για την ποιότητα του 

αέρα 

RCR 52 - Αποκατεστημένα εδάφη που χρησιμοποιούνται για χώρους 

πρασίνου, κοινωνικές κατοικίες, οικονομικές ή κοινοτικές 

δραστηριότητες 
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για τους συμμετέχοντες3 4: 

RCO 200 – άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων   

RCO 201 – μακροχρόνια άνεργοι   

RCO 202 – ανενεργοί  

RCO 203 – απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων   

RCO 204 – κάτω των 30 ετών   

RCO 205 – άνω των 54 ετών   

RCO 206 – απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2)  

RCO 207 – απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)  

RCO 208 – απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) 

RCO 209 – συνολικός αριθμός συμμετεχόντων5  

για τους συμμετέχοντες6:  

RCR 200 –συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 

εργασίας αμέσως μετά την αποχώρησή τους   

RCR 201 – συμμετέχοντες σε εκπαίδευση ή κατάρτιση αμέσως μετά 

την αποχώρησή τους   

RCR 202 – συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά 

την αποχώρησή τους   

RCR 203 – συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολουμένων, αμέσως μετά την αποχώρησή τους 

 

 

 

                                                 
3 Πρέπει να αναφέρονται όλοι οι δείκτες εκροών που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες 
4 Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (άρρεν/θήλυ – μη δυαδικό). Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν ορισμένα αποτελέσματα, δεν είναι απαραίτητη 

η συλλογή και η υποβολή στοιχείων για τους εν λόγω δείκτες αποτελεσμάτων. Όταν τα δεδομένα συλλέγονται από μητρώα, τα κράτη μέλη δεν χρειάζεται να ευθυγραμμίζονται με τους από 

κοινού συμφωνηθέντες ορισμούς και μπορούν να χρησιμοποιούν εθνικούς ορισμούς. 
5 Πρέπει να υπολογίζεται αυτόματα με βάση τους κοινούς δείκτες εκροών που σχετίζονται με την κατάσταση απασχόλησης. 
6 Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αναλύονται ανά φύλο. Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν ορισμένα αποτελέσματα, δεν είναι απαραίτητη η συλλογή και η 

υποβολή στοιχείων για τους εν λόγω δείκτες αποτελεσμάτων. Όταν τα δεδομένα συλλέγονται από μητρώα, τα κράτη μέλη δεν χρειάζεται να ευθυγραμμίζονται με τους από κοινού 

συμφωνηθέντες ορισμούς και μπορούν να χρησιμοποιούν εθνικούς ορισμούς. 
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