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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η παγκοσμιοποίηση και οι 
τεχνολογικές αλλαγές είναι πιθανό να 
αυξήσουν περαιτέρω την αλληλοσύνδεση 
και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών 
ανά τον κόσμο. Η ανακατανομή του 
εργατικού δυναμικού αποτελεί 
αναπόσπαστο και αναπόφευκτο τμήμα 
αυτής της οικονομικής αλλαγής. Για να 
μπορέσουν τα οφέλη της αλλαγής να 
κατανεμηθούν δίκαια, η παροχή βοήθειας 
στους απολυμένους εργαζομένους και 
σ’ εκείνους που απειλούνται με απόλυση 
είναι υψίστης σημασίας. Το «πλαίσιο 
ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της 
αλλαγής και την αναδιάρθρωση»22 είναι το 
μέσο πολιτικής της ΕΕ που καθορίζει το 
πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών για την 
πρόβλεψη και τη διαχείριση των εταιρικών 
αναδιαρθρώσεων. Προσφέρει ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον τρόπο με 
τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της οικονομικής προσαρμογής 
και της αναδιάρθρωσης, καθώς και ο 
κοινωνικός αντίκτυπός τους, με κατάλληλα 
μέσα πολιτικής. Καλεί επίσης τα κράτη 
μέλη να κάνουν χρήση της ενωσιακής και 
της εθνικής χρηματοδότησης κατά τρόπο 
που να εξασφαλίζει ότι ο κοινωνικός
αντίκτυπος της αναδιάρθρωσης, και ιδίως 
οι δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση, 
μπορούν να μετριαστούν 
αποτελεσματικότερα. Τα κύρια μέσα της 
ΕΕ για παροχή συνδρομής στους 
θιγόμενους εργαζομένους είναι το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), 
που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει 

(8) Η παγκοσμιοποίηση και οι 
τεχνολογικές αλλαγές είναι πιθανό να 
αυξήσουν περαιτέρω την αλληλοσύνδεση 
και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών 
ανά τον κόσμο. Η ανακατανομή του 
εργατικού δυναμικού αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής της 
οικονομικής αλλαγής. Για να μπορέσουν 
τα οφέλη της αλλαγής να κατανεμηθούν 
δίκαια, η παροχή βοήθειας στους 
απολυμένους εργαζομένους και σ’
εκείνους που απειλούνται με απόλυση ή 
παύση δραστηριότητας είναι υψίστης 
σημασίας. Το «πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ 
για την πρόβλεψη της αλλαγής και την 
αναδιάρθρωση»22 είναι το μέσο πολιτικής 
της ΕΕ που καθορίζει το πλαίσιο των 
βέλτιστων πρακτικών για την πρόβλεψη 
και τη διαχείριση των εταιρικών 
αναδιαρθρώσεων. Προσφέρει ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον τρόπο με 
τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της οικονομικής προσαρμογής 
και της αναδιάρθρωσης, καθώς και ο 
κοινωνικός αντίκτυπός τους, με κατάλληλα 
μέσα πολιτικής. Με την επιφύλαξη των 
κοινωνικών ευθυνών της επιχειρηματικής 
κοινότητας, καλεί επίσης τα κράτη μέλη 
να κάνουν χρήση της ενωσιακής και της 
εθνικής χρηματοδότησης κατά τρόπο που 
να εξασφαλίζει ότι ο κοινωνικός 
αντίκτυπος της αναδιάρθρωσης, και ιδίως 
οι δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση, 
μπορούν να μετριαστούν 
αποτελεσματικότερα. Τα κύρια μέσα της 
ΕΕ για παροχή συνδρομής στους 
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βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΠ, που έχει 
σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε 
μεγάλες αναδιαρθρώσεις κατ’ αντίδραση.

θιγόμενους εργαζομένους είναι το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), 
που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει 
βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΠ, που έχει 
σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε 
μεγάλες αναδιαρθρώσεις κατ’ αντίδραση.

_________________ _________________

22 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας 
της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και 
την αναδιάρθρωση» [COM(2013)882 final 
της 13.12.2013].

22 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας 
της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και 
την αναδιάρθρωση» [COM(2013)882 final 
της 13.12.2013].

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια του ψηφίσματος του ΕΚ (P8_TA (2018) 0363), το ΕΤΠ συνέβαλε στην κατάρτιση 
κοινωνικού προγράμματος σε σχέση με τις απολύσεις εργαζομένων σε ολλανδικές τράπεζες. 
Είναι περίεργο το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν συνέβαλαν σε αυτό, δεδομένου ότι και οι 
επιχειρήσεις έχουν ρόλο να παίξουν εδώ. Παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες στις Κάτω Χώρες 
πραγματοποίησαν κέρδη δισεκατομμυρίων, δεν συνέβαλαν στην κατάρτιση κοινωνικού 
προγράμματος για τους απολυμένους τραπεζοϋπαλλήλους.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή προέβη σε ενδιάμεση 
αξιολόγηση του ΕΤΠ για να εκτιμήσει τον 
τρόπο και τον βαθμό στον οποίο το ΕΤΠ 
επιτυγχάνει τους στόχους του. Το ΕΤΠ 
αποδείχθηκε αποτελεσματικό, 
επιτυγχάνοντας υψηλότερο ποσοστό 
επανένταξης των απολυμένων 
εργαζομένων σε σύγκριση με την 
προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. 
Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε επίσης 
ότι το ΕΤΠ παράγει προστιθέμενη αξία για 
την ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως με όρους 
μεγέθους, πράγμα που σημαίνει ότι η 
συνδρομή του ΕΤΠ αυξάνει όχι μόνο τον 

(12) Η Επιτροπή προέβη σε ενδιάμεση 
αξιολόγηση του ΕΤΠ για να εκτιμήσει τον 
τρόπο και τον βαθμό στον οποίο το ΕΤΠ 
επιτυγχάνει τους στόχους του. Το ΕΤΠ 
αποδείχθηκε αποτελεσματικό, 
επιτυγχάνοντας υψηλότερο ποσοστό 
επανένταξης των απολυμένων 
εργαζομένων σε σύγκριση με την 
προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. 
Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε επίσης 
ότι το ΕΤΠ παράγει προστιθέμενη αξία για 
την ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως με όρους 
μεγέθους, πράγμα που σημαίνει ότι η 
συνδρομή του ΕΤΠ αυξάνει όχι μόνο τον 
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αριθμό και την ποικιλία των παρεχόμενων 
υπηρεσιών αλλά και τον βαθμό έντασής 
τους. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του ΕΤΠ 
έχουν μεγάλη προβολή και καταδεικνύουν 
την προστιθέμενη αξία της παρέμβασης 
της ΕΕ απευθείας στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, 
εντοπίστηκαν διάφορες προκλήσεις. Από
τη μία πλευρά, η διαδικασία 
κινητοποίησης θεωρήθηκε υπερβολικά 
χρονοβόρα. Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη 
ανέφεραν προβλήματα κατά την εκτενή 
ανάλυση του γεγονότος που προκάλεσε τις 
απολύσεις. Ο κύριος λόγος που αποτρέπει 
ορισμένα κράτη μέλη από το να 
υποβάλουν αίτηση συνδρομής από το 
ΕΤΠ, ενώ δυνητικά θα μπορούσαν, είναι 
τα προβλήματα χρηματοπιστωτικής και 
θεσμικής ικανότητας. Από την άλλη 
πλευρά, θα μπορούσε απλώς να πρόκειται 
για έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού —τα 
κράτη μέλη μπορούν επί του παρόντος να 
ζητήσουν τεχνική βοήθεια μόνο αν 
βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης της 
συνδρομής από το ΕΤΠ. Δεδομένου ότι οι 
απολύσεις μπορούν να συμβούν 
απροσδόκητα, θα ήταν σημαντικό τα 
κράτη μέλη να είναι έτοιμα να 
αντιδράσουν αμέσως και να είναι σε θέση 
να υποβάλουν αίτηση χωρίς καθυστέρηση.
Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη 
φαίνεται ότι απαιτούνται εντονότερες 
προσπάθειες απόκτησης θεσμικής 
ικανότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση της συνδρομής από το ΕΤΠ.
Το κατώτατο όριο των 500 απολυμένων 
εργαζομένων επικρίθηκε ως υπερβολικά 
υψηλό, ιδίως στις μικρότερες πληθυσμιακά 
περιφέρειες26.

αριθμό και την ποικιλία των παρεχόμενων 
υπηρεσιών αλλά και τον βαθμό έντασής 
τους. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του ΕΤΠ 
έχουν μεγάλη προβολή και καταδεικνύουν 
την προστιθέμενη αξία της παρέμβασης 
της ΕΕ απευθείας στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, 
εντοπίστηκαν διάφορες προκλήσεις. 
Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να είναι σαφές 
ότι για την ανάπτυξη κοινωνικών 
προγραμμάτων με στόχο την επανένταξη 
των εργαζομένων τους στην αγορά 
εργασίας, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
και τα κράτη μέλη φέρουν την 
πρωταρχική ευθύνη. Το ΕΤΠ μπορεί να 
εκπληρώνει μόνο συμπληρωματικό ρόλο 
και να επικεντρώνεται στις περιοχές όπου 
ούτε οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ούτε 
οι εθνικές και οι περιφερειακές αρχές 
διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για 
να εξασφαλίσουν τα αναγκαία μέτρα. 
Επίσης, έχει αμφισβητηθεί η ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία στις περιπτώσεις στις 
οποίες μια εταιρεία λαμβάνει πρώτα 
εθνικές και ενωσιακές επιδοτήσεις (για 
παράδειγμα, για τις καινοτόμες 
δραστηριότητές της), και μετά 
αποφασίζει να μεταφέρει μια κερδοφόρο 
δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος ή 
ακόμη και σε τρίτες χώρες, χωρίς να 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
χρηματοδότηση της επανένταξης των 
εργαζομένων που πλήττονται από το 
κλείσιμο της εγκατάστασής της αλλά 
αντίθετα, ιδίως σε περιπτώσεις 
μετεγκατάστασης εντός της Ένωσης, 
επωφελούμενη εκ νέου από ενωσιακές 
επιδοτήσεις στον νέο τόπο εγκατάστασης. 
Επιπλέον, η διαδικασία κινητοποίησης 
θεωρήθηκε υπερβολικά χρονοβόρα. Πολλά 
κράτη μέλη ανέφεραν προβλήματα κατά 
την εκτενή ανάλυση του γεγονότος που 
προκάλεσε τις απολύσεις. Ο κύριος λόγος 
που αποτρέπει ορισμένα κράτη μέλη από 
το να υποβάλουν αίτηση συνδρομής από το 
ΕΤΠ, ενώ δυνητικά θα μπορούσαν, είναι 
τα προβλήματα χρηματοπιστωτικής και 
θεσμικής ικανότητας. Δεδομένου ότι οι 
απολύσεις μπορούν να συμβούν 
απροσδόκητα, θα ήταν σημαντικό τα 
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κράτη μέλη να είναι έτοιμα να 
αντιδράσουν αμέσως και να είναι σε θέση 
να υποβάλουν αίτηση χωρίς καθυστέρηση. 
Το κατώτατο όριο των 500 απολυμένων 
εργαζομένων επικρίθηκε ως υπερβολικά 
υψηλό, ιδίως στις μικρότερες πληθυσμιακά 
περιφέρειες26.

_________________ _________________

26 COM(2018)297 final και συνοδευτικό 
έγγραφο SWD(2018)192 final.

26 COM(2018)297 final και συνοδευτικό 
έγγραφο SWD(2018)192 final.

Αιτιολόγηση

- Το ΕΤΠ έχει μια λειτουργία συνοχής, που σημαίνει ότι η συνεισφορά του ταμείου πρέπει να 
απευθύνεται στις φτωχότερες και περισσότερο πληγείσες περιφέρειες. - Σε πολλές περιπτώσεις, 
οι επιχειρήσεις λαμβάνουν επιδότηση τρεις φορές: μία φορά ως επιχειρήσεις, μια δεύτερη όταν 
κλείνουν μια κερδοφόρα επιχείρηση, αλλά και όταν μετεγκαθίστανται σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να εκφραστεί η αλληλεγγύη της 
Ένωσης προς τους απολυμένους 
εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολουμένους των οποίων η 
επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει, 
το ποσοστό συγχρηματοδότησης του 
κόστους της δέσμης εξατομικευμένων 
υπηρεσιών και της εφαρμογής της θα 
πρέπει να ισούται με εκείνο του ΕΚΤ+ στο 
οικείο κράτος μέλος.

(15) Για να εκφραστεί η αλληλεγγύη της 
Ένωσης προς τους απολυμένους 
εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολουμένους των οποίων η 
επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει, 
το ποσοστό συγχρηματοδότησης του 
κόστους της δέσμης εξατομικευμένων 
υπηρεσιών και της εφαρμογής της θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στο 70 % του 
εκτιμώμενου συνολικού κόστους.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι 
αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η 

(18) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι 
αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η 
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επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει 
θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο 
ΕΤΠ, ανεξάρτητα από τη σύμβαση 
εργασίας ή την εργασιακή τους σχέση. 
Συνεπώς, οι απολυμένοι εργαζόμενοι και 
οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η 
επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει 
θα πρέπει να θεωρούνται πιθανοί 
δικαιούχοι του ΕΤΠ για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.

επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει 
θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο 
ΕΤΠ, ανεξάρτητα από τη σύμβαση 
εργασίας ή την εργασιακή τους σχέση. 
Συνεπώς, οι απολυμένοι εργαζόμενοι, είτε 
με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου 
χρόνου είτε προσωρινά απασχολούμενοι,
και οι αυτοαπασχολούμενοι –
συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων –
των οποίων η επαγγελματική 
δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να 
θεωρούνται πιθανοί δικαιούχοι του ΕΤΠ 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές 
του ΕΤΠ θα πρέπει να αφορούν κυρίως 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας 
που να αποσκοπούν στην ταχεία 
επανένταξη των δικαιούχων σε 
διατηρήσιμη απασχόληση, είτε εντός είτε 
εκτός του αρχικού κλάδου δραστηριότητάς 
τους. Τα μέτρα θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες 
ανάγκες της τοπικής ή της περιφερειακής 
αγοράς εργασίας. Ωστόσο, όταν είναι 
σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να 
υποστηρίζεται η κινητικότητα των 
απολυμένων εργαζομένων προκειμένου να 
βοηθηθούν να βρουν νέα εργασία αλλού. 
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη 
διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται 
στην ψηφιακή εποχή. Η συμπερίληψη 
χρηματικών επιδομάτων σε μια 
συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων 
υπηρεσιών θα πρέπει να είναι 
περιορισμένη. Οι εταιρείες θα μπορούσαν
να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στην 
εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα 

(19) Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές 
του ΕΤΠ θα πρέπει να παρέχονται με την 
επιφύλαξη της κοινωνικής ευθύνης των 
εμπλεκομένων επιχειρήσεων και να 
αφορούν κυρίως ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας που να αποσκοπούν στην 
ταχεία επανένταξη των δικαιούχων σε 
διατηρήσιμη απασχόληση, είτε εντός είτε 
εκτός του αρχικού κλάδου δραστηριότητάς 
τους, αλλά και που να αποσκοπούν επίσης 
στην προώθηση της αυτοδημιουργίας
θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων και μέσω 
της εγκατάστασης συνεταιρισμών. Τα 
μέτρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις 
αναμενόμενες ανάγκες της τοπικής ή της 
περιφερειακής αγοράς εργασίας. Ωστόσο, 
όταν είναι σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να 
υποστηρίζεται η κινητικότητα των 
απολυμένων εργαζομένων προκειμένου να 
βοηθηθούν να βρουν νέα εργασία αλλού. 
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη 
διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται 
στην ψηφιακή εποχή. Η συμπερίληψη 
χρηματικών επιδομάτων σε μια 
συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων 
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που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ. υπηρεσιών θα πρέπει να είναι 
περιορισμένη. Οι εταιρείες θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στην 
εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα 
που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Στο χρονικό διάστημα μεταξύ 
Μαρτίου 2007 και Μαρτίου 2017, η 
Επιτροπή έλαβε 148 αιτήσεις για 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ από 21 
κράτη μέλη, συνολικού ύψους σχεδόν 600 
εκατομμυρίων EUR, με σκοπό την 
παροχή βοήθειας σε 138 888 απολυθέντες 
εργαζόμενους και σε 2 944 άτομα που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Στο χρονικό διάστημα μεταξύ 
2007 και 2017, επτά κράτη μέλη δεν 
έκαναν χρήση της διαθέσιμης στήριξης 
από το ΕΤΠ· Είναι επομένως απαραίτητο 
να εξεταστούν όλες οι περιπτώσεις στις 
οποίες η κανονιστική και διοικητική 
ικανότητα ή άλλοι φραγμοί εμπόδισαν τη 
συμμετοχή στο ΕΤΠ και να προταθούν 
δράσεις για την άρση των εν λόγω 
εμποδίων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Χάριν της αποτελεσματικής και 
ταχείας στήριξης των δικαιούχων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποβολή 
πλήρων αιτήσεων για χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΠ. Σε περίπτωση 
που η Επιτροπή ζητήσει περαιτέρω 
πληροφορίες για την αξιολόγηση μιας 
αίτησης, η παροχή πρόσθετων 
πληροφοριών θα πρέπει να περιορίζεται 
χρονικά.

(22) Χάριν της αποτελεσματικής και
ταχείας στήριξης των δικαιούχων, έχει 
σημασία η συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής να 
είναι η άριστη δυνατή, ώστε να τηρούνται 
οι προθεσμίες για την εξέταση των 
αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά 
από το ΕΤΠ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την υποβολή πλήρων αιτήσεων για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ· 
Σε περίπτωση που η Επιτροπή ζητήσει 
περαιτέρω πληροφορίες για την 
αξιολόγηση μιας αίτησης, η παροχή 
πρόσθετων πληροφοριών θα πρέπει να 
περιορίζεται χρονικά.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οι 
χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ 
δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν αλλά θα 
πρέπει, κατά το δυνατόν, να 
συμπληρώνουν τα μέτρα στήριξης που 
διατίθενται για τους δικαιούχους στο 
πλαίσιο των ταμείων ή άλλων πολιτικών ή 
προγραμμάτων της Ένωσης.

(24) Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οι 
χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ 
δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν, αλλά θα 
πρέπει να συμπληρώνουν τα μέτρα 
στήριξης που απαιτείται να λαμβάνουν οι 
εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο 
ενός κοινωνικού προγράμματος, και τα 
μέτρα τα οποία οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές μπορούν να 
χρηματοδοτούν οι ίδιες, όπως επίσης τα 
μέτρα που είναι διαθέσιμα για τους 
δικαιούχους στο πλαίσιο των ταμείων ή 
άλλων πολιτικών ή προγραμμάτων της 
Ένωσης. Θα πρέπει να αποφεύγονται 
καταστάσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις 
λαμβάνουν πρώτα ενωσιακές επιδοτήσεις 
για τις δραστηριότητές τους, όπως για 
την καινοτομία, και μετά κλείνουν 
κερδοφόρες μονάδες. Ειδικά στις εν λόγω 
περιπτώσεις, οι συνεισφορές από το ΕΤΠ 
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θα πρέπει να εξαρτώνται από τη 
συγχρηματοδότηση από τις εμπλεκόμενες 
επιχειρήσεις.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για να δοθεί η δυνατότητα 
πολιτικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και συνεχούς 
παρακολούθησης από την Επιτροπή όσον 
αφορά τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνονται με τη συνδρομή του ΕΤΠ, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 
τελική έκθεση για την εφαρμογή του ΕΤΠ.

(31) Για να δοθεί η δυνατότητα 
πολιτικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και συνεχούς 
παρακολούθησης από την Επιτροπή όσον 
αφορά τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνονται με τη συνδρομή του ΕΤΠ, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 
τελική έκθεση για την εφαρμογή του ΕΤΠ 
κάθε δύο έτη.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία 
της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού και τους στόχους αειφόρου 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις 
πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη 
του γενικού στόχου που έγκειται στη 
χορήγηση του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για τη στήριξη 
των κλιματικών στόχων. Οι σχετικές 
δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή του Ταμείου 
και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο της 
αξιολόγησής του.

(37) Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία 
της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού και τους στόχους αειφόρου 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις 
πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη 
του γενικού στόχου που έγκειται στη 
χορήγηση του 30 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για τη 
στήριξη των κλιματικών στόχων. Οι 
σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά 
την προετοιμασία και εφαρμογή του 
Ταμείου και θα επανεκτιμηθούν στο 
πλαίσιο της αξιολόγησής του.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠ συμβάλλει στην καλύτερη 
κατανομή των οφελών της 
παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής 
προόδου, βοηθώντας τους απολυμένους 
εργαζομένους να προσαρμοστούν στις 
διαρθρωτικές αλλαγές. Ως εκ τούτου, το 
ΕΤΠ συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών 
που ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας 
κοινωνικών δικαιωμάτων και στην 
ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής 
συνοχής μεταξύ των περιφερειών και των 
κρατών μελών.

Το ΕΤΠ συμβάλλει στην καλύτερη 
κατανομή των οφελών της 
παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής 
προόδου, βοηθώντας τους απολυμένους 
εργαζομένους να προσαρμοστούν στις 
διαρθρωτικές αλλαγές. Ως εκ τούτου, το 
ΕΤΠ συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών 
που ορίζει, δυνάμει του άρθρου 151 
ΣΛΕΕ, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της 
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής 
μεταξύ των περιφερειών και των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ 
είναι να προσφέρει βοήθεια σε περίπτωση 
απρόβλεπτων σημαντικών 
αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που 
οφείλονται στις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι 
εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές 
ή οικονομικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της 
ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που 
βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες.

2. Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ 
είναι να προσφέρει βοήθεια σε περίπτωση 
απρόβλεπτων σημαντικών 
αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που 
οφείλονται στις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι 
εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές 
ή οικονομικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια 
τεχνολογικής μεταβολής. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται σε μέτρα που βοηθούν τις 
πιο μειονεκτούσες ομάδες και τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες που έχουν πληγεί 
περισσότερο και όπου οι εθνικές και 
περιφερειακές αρχές δεν διαθέτουν 
επαρκείς πόρους για τη λήψη των 
αναγκαίων μέτρων. Η βοήθεια από το 
ΕΤΠ εκτελείται με την επιφύλαξη της 
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κοινωνικής ευθύνης των εμπλεκόμενων 
επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά τη 
συμβολή τους στα κοινωνικά 
προγράμματα για τους απολυμένους 
εργαζομένους.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «απολυμένος εργαζόμενος»: ο 
εργαζόμενος η απασχόληση του οποίου 
έπαυσε πρόωρα με απόλυση, ή του οποίου 
η σύμβαση δεν ανανεώθηκε, για 
οικονομικούς λόγους·

α) «απολυμένος εργαζόμενος»: ο 
εργαζόμενος η απασχόληση του οποίου 
έπαυσε πρόωρα με απόλυση, ή του οποίου 
η σύμβαση δεν ανανεώθηκε, λόγω 
απροσδόκητου μείζονος συμβάντος 
αναδιάρθρωσης·

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «δικαιούχος» άτομο που 
συμμετέχει σε μέτρα 
συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ.

γ) «δικαιούχος»: πρόσωπο που 
συμμετέχει σε μέτρα 
συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «παρατυπία»: κάθε παράβαση του 
εφαρμοστέου δικαίου η οποία απορρέει 
από πράξη ή παράλειψη οικονομικού 
φορέα που εμπλέκεται στην εφαρμογή του 
ΕΤΠ και η οποία έχει ή θα είχε ως 
αποτέλεσμα ζημία του προϋπολογισμού
της Ένωσης, επιβάλλοντας αδικαιολόγητες 
δαπάνες στον εν λόγω προϋπολογισμό.

δ) «παρατυπία»: κάθε παράβαση του 
εφαρμοστέου δικαίου η οποία απορρέει 
από πράξη ή παράλειψη οικονομικού 
φορέα που εμπλέκεται στην εφαρμογή του 
ΕΤΠ και η οποία έχει ή θα είχε ως 
αποτέλεσμα ζημία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, επιβάλλοντας 
αδικαιολόγητες δαπάνες στον 
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προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παύση της δραστηριότητας 
περισσότερων από 250 εργαζομένων, που 
απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, 
εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, ιδίως 
σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
όλοι στον ίδιο οικονομικό κλάδο, που 
ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της 
NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι 
σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, ή σε 
περισσότερες από δύο συνορεύουσες 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, υπό την 
προϋπόθεση ότι πλήττονται περισσότεροι 
από 250 εργαζόμενοι ή 
αυτοαπασχολούμενοι σε δύο περιφέρειες 
από το σύνολο των περιφερειών·

β) παύση της δραστηριότητας 
περισσότερων από 250 εργαζομένων, που 
απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, 
εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, ιδίως 
σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
όλοι στον ίδιο οικονομικό κλάδο, που 
ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της 
NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι 
σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 στο ίδιο 
κράτος μέλος ή σε γειτονικά κράτη μέλη, 
ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 στο ίδιο 
κράτος μέλος ή σε γειτονικά κράτη μέλη, 
υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται 
περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι ή 
αυτοαπασχολούμενοι σε δύο περιφέρειες 
από το σύνολο των περιφερειών·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν η παύση δραστηριότητας 
αφορά κερδοφόρο δραστηριότητα, η εν 
λόγω εταιρεία συνεισφέρει στην 
επανένταξη των απολυμένων 
εργαζομένων, κατά προτίμηση στο 
πλαίσιο κοινωνικού προγράμματος. Κάθε 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 
χορηγείται υπό τον όρο της συνεισφοράς 
της εταιρείας.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των επενδύσεων για 
αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης ή 
εξαγορά επιχείρησης από τους 
εργαζομένους της δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 20 000 EUR ανά απολυμένο 
εργαζόμενο.

Το κόστος των επενδύσεων για 
αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης ή 
εξαγορά επιχείρησης από τους 
εργαζομένους της, κυρίως μέσω της 
δημιουργίας συνεταιρισμών, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 20 000 EUR ανά 
απολυμένο εργαζόμενο.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης 
εξατομικευμένων υπηρεσιών προβλέπει τις 
μελλοντικές προοπτικές της αγοράς 
εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες. 
Η συντονισμένη δέσμη είναι συμβατή προς 
τη μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς 
τους πόρους και βιώσιμη οικονομία και, 
επίσης, επικεντρώνεται στη διάδοση των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή 
βιομηχανική εποχή και λαμβάνει υπόψη 
τη ζήτηση στην τοπική αγορά εργασίας.

Ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης 
εξατομικευμένων υπηρεσιών προβλέπει τις 
μελλοντικές προοπτικές της αγοράς 
εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες. 
Η συντονισμένη δέσμη είναι συμβατή προς 
τη μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς 
τους πόρους και βιώσιμη οικονομία και 
επικεντρώνεται στη διάδοση των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή 
βιομηχανική εποχή.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ 
δεν υποκαθιστούν παθητικά μέτρα
κοινωνικής προστασίας.

Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ 
δεν υποκαθιστούν παθητικά μέτρα 
κοινωνικής προστασίας ούτε ενεργά μέτρα 
αγοράς εργασίας.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την επιβεβαίωση ότι, αν η 
απολύουσα επιχείρηση συνέχισε τις 
δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις, 
συμμορφώθηκε προς τις νόμιμες 
υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις·

β) την επιβεβαίωση ότι, αν η 
απολύουσα επιχείρηση συνέχισε τις 
δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις, 
συμμορφώθηκε προς όλες τις νόμιμες 
υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις 
καθώς και προς εκείνες που απορρέουν 
από συλλογικές συμβάσεις ή 
διαπραγματεύσεις για κοινωνικό 
πρόγραμμα·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) σαφή αναφορά των 
δραστηριοτήτων που έχουν ήδη 
αναληφθεί από τα κράτη μέλη για τη 
βοήθεια των απολυμένων εργαζομένων 
και του συμπληρωματικού χαρακτήρα 
των αιτούμενων κονδυλίων του ΕΤΠ 
λόγω έλλειψης πόρων από τις εθνικές ή 
τις περιφερειακές αρχές·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) επισκόπηση των κονδυλίων της 
Ένωσης που η απολύουσα επιχείρηση 
έχει ήδη λάβει κατά την πενταετία πριν 
από τις ομαδικές απολύσεις·
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) για τους σκοπούς της αξιολόγησης, 
ενδεικτικούς, ειδικούς κατά περίπτωση, 
στόχους που ορίζονται από το κράτος 
μέλος σχετικά με το ποσοστό 
επαναπασχόλησης των δικαιούχων 6 μήνες 
μετά το τέλος της περιόδου υλοποίησης·

θ) για τους σκοπούς της αξιολόγησης, 
ενδεικτικούς, ειδικούς κατά περίπτωση, 
στόχους και δείκτες που ορίζονται από το 
κράτος μέλος σχετικά με το ποσοστό 
επαναπασχόλησης των δικαιούχων έξι
μήνες μετά το τέλος της περιόδου 
υλοποίησης·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) δήλωση συμμόρφωσης της 
ζητούμενης στήριξης του ΕΤΠ με τους 
διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες 
της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων, 
καθώς και δήλωση που αναφέρει τους 
λόγους για τους οποίους η συντονισμένη 
δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών δεν 
υποκαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην 
ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του 
εθνικού δικαίου ή των συλλογικών 
συμβάσεων·

ιβ) δήλωση συμμόρφωσης της 
ζητούμενης στήριξης του ΕΤΠ με τους 
διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες 
της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων, 
καθώς και δήλωση που αναφέρει τους 
λόγους για τους οποίους η συντονισμένη 
δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών δεν 
υποκαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην 
ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του 
εθνικού δικαίου ή των συλλογικών 
συμβάσεων και τα μέτρα που πρέπει να 
παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές για 
ενεργητικά μέτρα αγοράς εργασίας και 
μέτρα παθητικής κοινωνικής 
προστασίας·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
πρόληψη των διακρίσεων

Ισότητα μεταξύ των φύλων και πρόληψη 
των διακρίσεων
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Αιτιολόγηση

Φύλο δεν σημαίνει μόνο άνδρας ή γυναίκα.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς από το ΕΤΠ και προωθούνται 
στα διάφορα στάδια της εφαρμογής της.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ των 
φύλων και η ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το 
ΕΤΠ και προωθούνται στα διάφορα στάδια 
της εφαρμογής της.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
παρέχει την τεχνική βοήθεια με έμμεση 
διαχείριση, μεριμνά για τη διαφάνεια της 
διαδικασίας ορισμού του εντολοδόχου 
τρίτου που θα αναλάβει την εκτέλεση της 
δικής της αποστολής καθώς και για την 
ενημέρωση όλων των συμβαλλομένων 
στο ΕΤΠ μερών, μεταξύ των οποίων και 
του Κοινοβουλίου, σχετικά με τον προς το 
σκοπό αυτό επιλεγέντα υπεργολάβο.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή πραγματοποιεί 
δραστηριότητες ενημέρωσης και 

Η Επιτροπή πραγματοποιεί 
δραστηριότητες ενημέρωσης και 
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επικοινωνίας σε σχέση με τις δράσεις και 
τα αποτελέσματα του ΕΤΠ βάσει της 
εμπειρίας της, με στόχο να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα του ΕΤΠ και να 
διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι 
εργαζόμενοι της Ένωσης γνωρίζουν για το 
ΕΤΠ.

επικοινωνίας σε σχέση με τις δράσεις και 
τα αποτελέσματα του ΕΤΠ βάσει της 
εμπειρίας της και των αξιολογήσεων που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, με στόχο να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ΕΤΠ 
και να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι 
εργαζόμενοι της Ένωσης γνωρίζουν για το 
ΕΤΠ.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
του ΕΤΠ για τα προσφερόμενα μέτρα 
ευθυγραμμίζεται με το υψηλότερο 
ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΚΤ+
στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

2. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
του ΕΤΠ για τα προσφερόμενα μέτρα δεν 
υπερβαίνει το 70 % του συνολικού 
εκτιμώμενου κόστους που προβλέπεται
στο άρθρο 9.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εάν οι 
εναπομένοντες διαθέσιμοι 
χρηματοδοτικοί πόροι του ταμείου για το 
έτος του μείζονος γεγονότος 
αναδιάρθρωσης δεν επαρκούν για την 
κάλυψη του ποσού της ενίσχυσης το 
οποίο κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή, η Επιτροπή 
μπορεί να προτείνει να χρηματοδοτηθεί η 
διαφορά μέσω του ταμείου του επομένου 
έτους. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
τηρείται το ετήσιο ανώτατο όριο 
προϋπολογισμού του ταμείου για το έτος 
του μείζονος γεγονότος αναδιάρθρωσης 
και το επόμενο έτος.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α

Η έρευνα για τους δικαιούχους που 
εμφαίνεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) βασίζεται στο υπόδειγμα που 
καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικής πράξης. Η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστική πράξη η οποία 
θεσπίζει το υπόδειγμα που πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την έρευνα των 
δικαιούχων σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, 
ώστε να διασφαλίζονται ομοιόμορφοι 
όροι όσον αφορά την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα αποτελέσματα έρευνας 
δικαιούχων που διενεργείται έξι μήνες 
μετά τη λήξη της περιόδου υλοποίησης, η 
οποία καλύπτει την αντιληπτή μεταβολή 
της απασχολησιμότητας των δικαιούχων ή, 
για εκείνους που έχουν ήδη βρει εργασία, 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
ποιότητα της εργασίας που βρήκαν, όπως 
τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας, το 
επίπεδο ευθύνης ή το μισθολογικό επίπεδο 
σε σύγκριση με την προηγούμενη εργασία 
και ο κλάδος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος 
βρήκε εργασία, καθώς και κατανομή των 
εν λόγω πληροφοριών ανά φύλο, ηλικία 
και μορφωτικό επίπεδο·

δ) τα αποτελέσματα έρευνας 
δικαιούχων που διενεργείται εντός των έξι 
μηνών που ακολουθούν τη λήξη της 
περιόδου υλοποίησης, η οποία καλύπτει 
την αντιληπτή μεταβολή της 
απασχολησιμότητας των δικαιούχων ή, για 
εκείνους που έχουν ήδη βρει εργασία, 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
ποιότητα της εργασίας που βρήκαν, όπως 
τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας, το 
επίπεδο ευθύνης ή το μισθολογικό επίπεδο 
σε σύγκριση με την προηγούμενη εργασία 
και ο κλάδος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος 
βρήκε εργασία, καθώς και κατανομή των 
εν λόγω πληροφοριών ανά φύλο, ηλικία 
και μορφωτικό επίπεδο·
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο στο τέλος του 
δέκατου ένατου μήνα μετά τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 3 το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει το απλό σύνολο δεδομένων που 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον 
δείκτη πιο μακροπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων ο οποίος ορίζεται στο 
σημείο 3 του παραρτήματος.

2. Το αργότερο στο τέλος του 
δέκατου ένατου μήνα μετά τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 3 το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει το πλήρες και δεόντως 
επαληθευμένο απλό σύνολο δεδομένων 
που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον 
δείκτη πιο μακροπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων ο οποίος ορίζεται στο 
σημείο 3 του παραρτήματος.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Αυγούστου 2021 και, 
στη συνέχεια, ανά διετία, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο διεξοδική ποσοτική και 
ποιοτική έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμό και 
του κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 κατά 
την προηγούμενη διετία. Η έκθεση 
επικεντρώνεται κυρίως στα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα μέσω του ΕΤΠ και 
περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία σχετικά με τις 
αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις 
που εκδόθηκαν, τα μέτρα που 
χρηματοδοτήθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων στατιστικών 
σχετικά με τους δείκτες που παρατίθενται 
στο παράρτημα, και τη 
συμπληρωματικότητα των εν λόγω μέτρων 
με μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλα 
ταμεία της Ένωσης, ιδίως το ΕΚΤ+, καθώς 
και στοιχεία σχετικά με το κλείσιμο των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών και, επίσης, 

1. Έως την 1η Αυγούστου 2021 και, 
στη συνέχεια, ανά διετία, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο διεξοδική ποσοτική και 
ποιοτική έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμό και 
του κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 κατά 
την προηγούμενη διετία. Η έκθεση 
επικεντρώνεται κυρίως στις επιδόσεις και 
στα επιτευχθέντα αποτελέσματα μέσω του 
ΕΤΠ σε σχέση με τους καθορισθέντες 
στόχους, και περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία 
σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, 
τις αποφάσεις που εκδόθηκαν, τα μέτρα 
που χρηματοδοτήθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων στατιστικών 
σχετικά με τους δείκτες που παρατίθενται 
στο παράρτημα, και τη 
συμπληρωματικότητα των εν λόγω μέτρων 
με μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλα 
ταμεία της Ένωσης, ιδίως το ΕΚΤ+, καθώς 
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τεκμηριώνει τον λόγο για τον οποίο 
απορρίφθηκαν αιτήσεις ή το ποσό τους 
μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών 
πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

και στοιχεία σχετικά με το κλείσιμο των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών και, επίσης, 
τεκμηριώνει τον λόγο για τον οποίο 
απορρίφθηκαν αιτήσεις ή το ποσό τους 
μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών 
πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανά τετραετία η Επιτροπή 
διενεργεί, με δική της πρωτοβουλία και σε 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
αξιολόγηση των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών του ΕΤΠ.

1. Η Επιτροπή διενεργεί ανά 
τετραετία με δική της πρωτοβουλία και σε 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
αξιολόγηση των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών του ΕΤΠ. Η εν λόγω 
αξιολόγηση περιλαμβάνει ιδίως 
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις, 
την ενωσιακή προστιθέμενη αξία και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών του ΕΤΠ.
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