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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

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

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

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

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

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

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

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

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

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2018)0380),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 175 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0231/2018),

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

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της.., 1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ..., 2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (A8-0000/2018),

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

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

                                               
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Πλαισίωσης των 
Αλλαγών (ΕΤΠ)

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) Στο «Έγγραφο προβληματισμού για 
την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης»20  
η Επιτροπή χαρακτηρίζει την 
παγκοσμιοποίηση του εμπορίου σε 
συνδυασμό με τις τεχνολογικές αλλαγές ως 
τις κυριότερες δυνάμεις που κινητοποιούν 
τη ζήτηση εξειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού και μειώνουν τη ζήτηση για 
ανειδίκευτους εργαζομένους. Παρά τα 
συνολικά τεράστια πλεονεκτήματα του 
περισσότερου ανοικτού εμπορίου και της 
περαιτέρω ολοκλήρωσης των παγκόσμιων 
οικονομιών, πρέπει να αντιμετωπιστούν 
αυτές οι αρνητικές πτυχές. Δεδομένου ότι 
τα τρέχοντα οφέλη της παγκοσμιοποίησης 
είναι ήδη άνισα κατανεμημένα μεταξύ 
ατόμων και περιφερειών, γεγονός που έχει 
σημαντικό αντίκτυπο σε όσους υφίστανται 
τις αρνητικές συνέπειες, υπάρχει κίνδυνος 
οι ταχύτατες εξελίξεις στην τεχνολογική 
πρόοδο να επιτείνουν τα φαινόμενα αυτά. 
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις αρχές της 
αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας, θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη της 
παγκοσμιοποίησης κατανέμονται πιο 
δίκαια, συνδυάζοντας την οικονομική και 
την τεχνολογική πρόοδο με την κοινωνική 
προστασία.

6) Στο «Έγγραφο προβληματισμού για 
την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης»20  
η Επιτροπή χαρακτηρίζει την 
παγκοσμιοποίηση του εμπορίου σε 
συνδυασμό με τις τεχνολογικές αλλαγές ως 
τις κυριότερες δυνάμεις που κινητοποιούν 
τη ζήτηση εξειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού και μειώνουν τη ζήτηση για 
ανειδίκευτους εργαζομένους. Έτσι, παρά 
τα πλεονεκτήματα ενός μεγαλύτερου 
ανοίγματος στο εμπόριο και της 
περαιτέρω ολοκλήρωσης των παγκόσμιων 
οικονομιών, είναι ανάγκη να βρεθούν τα 
μέσα για να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές 
πτυχές που προκαλούνται από αυτές και 
που επηρεάζουν ειδικότερα ορισμένους 
τομείς δραστηριοτήτων, ορισμένες 
επιχειρήσεις ή ακόμη ορισμένες πιο 
ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων. 
Δεδομένου ότι τα τρέχοντα οφέλη της 
παγκοσμιοποίησης είναι άνισα 
κατανεμημένα μεταξύ ατόμων και 
περιφερειών, γεγονός που έχει σημαντικό 
αντίκτυπο σε όσους υφίστανται τις 
αρνητικές συνέπειες, υπάρχει κίνδυνος οι 
τεχνολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές
να επιτείνουν περαιτέρω τα φαινόμενα 
αυτά. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις αρχές 
της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας, θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη της 
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παγκοσμιοποίησης κατανέμονται πιο 
δίκαια και ότι οι σωρευτικές αρνητικές 
επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και 
των τεχνολογικών και περιβαλλοντικών 
αλλαγών θα προβλέπονται σε μεγαλύτερο 
βαθμό, για μια καλύτερη προσαρμογή 
των επιχειρηματικών κύκλων και του 
εργατικού δυναμικού.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_el

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_el

Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α) Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι ο 
μόνος παράγοντας που απαιτεί 
μετασχηματισμούς του επιχειρηματικού 
κόσμου και που συνεπώς επηρεάζει την 
απασχόληση. Η παγκόσμια οικονομία, οι 
τεχνολογικές αλλαγές αλλά και 
εσωτερικοί παράγοντες διευθυντικής 
διαχείρισης ή ακόμη αλλαγές στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών καθώς 
και περιβαλλοντικά ζητήματα είναι 
ισάριθμα κριτήρια που επηρεάζουν τον 
επιχειρηματικό κόσμο και ιδίως την 
απασχόληση. Η πρόβλεψη αυτών των 
πολυάριθμων αλλαγών αποτελεί 
επομένως προτεραιότητα. Όντως, 
προλαμβάνοντας τις πιθανά δυσμενείς 
συνέπειες που απορρέουν για τα άτομα, 
τις επιχειρήσεις και τους τόπους, είναι 
δυνατή η εφαρμογή αποτελεσματικών 
μέτρων και έτσι η δημιουργία νέων 
ευκαιριών από άποψη δημιουργίας 
θέσεων εργασίας. Το θέμα δεν είναι 
λοιπόν αποκλειστικά να αποκτήσουν 
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αίσθημα ευθύνης οι εργαζόμενοι, οι 
οποίοι α πρέπει να αναπροσαρμόζουν τα 
προσόντα τους, αλλά και να 
ευαισθητοποιηθούν οι εργοδότες και να 
οδηγηθούν στο να προβλέπουν σε πιο 
πρώιμο στάδιο τις αλλαγές αυτές.

Or. fr

Τροπολογία 4

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 

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 
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αποτελεσματικότερα. Τα κύρια μέσα της 
ΕΕ για παροχή συνδρομής στους 
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.

αποτελεσματικότερα. Τα κύρια μέσα της 
ΕΕ για παροχή συνδρομής στους 
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 απρόβλεπτες 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].

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13) Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη 
σημασία που εξακολουθεί να έχει ο ρόλος 
του ΕΤΠ ως ευέλικτου Ταμείου που 
στηρίζει τους εργαζομένους οι οποίοι 
χάνουν την εργασία τους σε μεγάλης 
κλίμακας αναδιαρθρώσεις και τους 
βοηθάει να βρουν άλλη εργασία όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να παρέχει ειδική 
εφάπαξ στήριξη για τη διευκόλυνση της 
επανένταξης στην απασχόληση των 
απολυομένων εργαζομένων σε τομείς, 
κλάδους, εδάφη ή αγορές εργασίας που 
πλήττονται από σοβαρές οικονομικές 
διαταραχές. Λαμβανομένης υπόψη της 
αλληλεπίδρασης και των αμοιβαίων 
επιπτώσεων του ανοικτού εμπορίου, των 
τεχνολογικών αλλαγών ή άλλων 

13) Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη 
σημασία που εξακολουθεί να έχει ο ρόλος 
του ΕΤΠ ως ευέλικτου Ταμείου που 
στηρίζει τους εργαζομένους οι οποίοι 
χάνουν την εργασία τους σε μεγάλης 
κλίμακας αναδιαρθρώσεις και τους 
βοηθάει να βρουν άλλη εργασία όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να παρέχει ειδική 
εφάπαξ στήριξη για τη διευκόλυνση της 
επανένταξης στην απασχόληση των 
απολυομένων εργαζομένων σε τομείς, 
κλάδους, εδάφη ή αγορές εργασίας που 
πλήττονται από σοβαρές οικονομικές 
διαταραχές. Λαμβανομένης υπόψη της 
αλληλεπίδρασης και των αμοιβαίων 
επιπτώσεων του ανοικτού εμπορίου, των 
τεχνολογικών αλλαγών ή άλλων 
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παραγόντων, όπως η μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και, συνεπώς, δεδομένου του 
γεγονότος ότι είναι ολοένα και πιο 
δύσκολο να επισημανθεί ένας 
συγκεκριμένος παράγοντας που προκαλεί 
απώλεια θέσεων εργασίας, η κινητοποίηση 
του ΕΤΠ θα πρέπει στο μέλλον να 
βασίζεται μόνο στον σημαντικό αντίκτυπο 
μιας αναδιάρθρωσης. Δεδομένου του 
σκοπού του, που είναι η παροχή στήριξης 
σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και σε 
απρόβλεπτες περιστάσεις, 
συμπληρώνοντας την πιο προληπτική 
συνδρομή του ΕΚΤ+, το ΕΤΠ πρέπει να 
παραμείνει ένα ευέλικτο και ειδικό μέσο 
εκτός των δημοσιονομικών ανώτατων 
ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής « Ένας σύγχρονος 
προϋπολογισμός για μια ένωση που 
προστατεύει, ενισχύει και υπερασπίζεται 
— Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
την περίοδο 2021-2027» και στο 
παράρτημά της27.

παραγόντων, όπως η μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και, συνεπώς, δεδομένου του 
γεγονότος ότι είναι ολοένα και πιο 
δύσκολο να επισημανθεί ένας 
συγκεκριμένος παράγοντας που προκαλεί 
απώλεια θέσεων εργασίας, η κινητοποίηση 
του ΕΤΠ θα πρέπει στο μέλλον να 
βασίζεται μόνο στον σημαντικό αντίκτυπο 
μιας αναδιάρθρωσης. Δεδομένου του 
σκοπού του, που είναι η παροχή στήριξης 
σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, 
συμπληρώνοντας την πιο προληπτική 
συνδρομή του ΕΚΤ+, το ΕΤΠ πρέπει να 
παραμείνει ένα ευέλικτο και ειδικό μέσο 
εκτός των δημοσιονομικών ανώτατων 
ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής « Ένας σύγχρονος 
προϋπολογισμός για μια ένωση που 
προστατεύει, ενισχύει και υπερασπίζεται 
— Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
την περίοδο 2021-2027» και στο 
παράρτημά της27.

__________________ __________________

27 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής SWD(2018) 171 final και το 
παράρτημά του COM(2018) 321 final.

27 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής SWD(2018) 171 final και το 
παράρτημά του COM(2018) 321 final.

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) Όπως προαναφέρθηκε, για να 
διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση του ΕΤΠ, 
πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στήριξης 
όταν μια μεγάλη αναδιάρθρωση προκαλεί 
σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική ή την 
περιφερειακή οικονομία. O αντίκτυπος 
αυτός θα πρέπει να καθορίζεται από έναν 

14) Όπως προαναφέρθηκε, για να 
διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση του ΕΤΠ, 
πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στήριξης 
όταν μια μεγάλη αναδιάρθρωση προκαλεί 
σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική ή την 
περιφερειακή οικονομία. O αντίκτυπος 
αυτός θα πρέπει να καθορίζεται από έναν 
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ελάχιστο αριθμό θέσεων εργασίας που 
απωλέσθηκαν εντός συγκεκριμένης 
περιόδου αναφοράς. Λαμβανομένων 
υπόψη των πορισμάτων της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης, ως κατώτατο όριο ορίζεται η 
απώλεια 250 θέσεων εργασίας εντός 
περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών (ή 6 
μηνών σε περιπτώσεις που αφορούν 
συγκεκριμένο κλάδο). Δεδομένου του ότι 
τα κύματα απολύσεων σε διαφορετικούς 
κλάδους αλλά στην ίδια περιφέρεια έχουν 
εξίσου σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική 
αγορά εργασίας, είναι δυνατόν να 
υποβάλλονται και αιτήσεις σε 
περιφερειακό επίπεδο. Σε μικρές αγορές 
εργασίας, όπως τα μικρά κράτη μέλη ή οι 
απομακρυσμένες περιφέρειες, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών όπως ορίζονται στο 
άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, ή σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, μπορούν να υποβάλλονται 
αιτήσεις σε περίπτωση μικρότερου 
αριθμού απωλεσθεισών θέσεων εργασίας.

ελάχιστο αριθμό θέσεων εργασίας που 
απωλέσθηκαν εντός συγκεκριμένης 
περιόδου αναφοράς. Λαμβανομένων 
υπόψη των πορισμάτων της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης, ως κατώτατο όριο ορίζεται η 
απώλεια 250 θέσεων εργασίας εντός 
περιόδου αναφοράς εννέα μηνών. 
Δεδομένου του ότι τα κύματα απολύσεων 
σε διαφορετικούς κλάδους αλλά στην ίδια 
περιφέρεια έχουν εξίσου σημαντικό 
αντίκτυπο στην τοπική αγορά εργασίας, 
είναι δυνατόν να υποβάλλονται και 
αιτήσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Σε 
μικρές αγορές εργασίας, όπως τα μικρά 
κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών όπως 
ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, π.χ. στην 
περίπτωση περιφερειών που ήδη 
πλήττονται σοβαρά από υψηλό ποσοστό 
ανεργίας, μπορούν να υποβάλλονται 
αιτήσεις σε περίπτωση μικρότερου 
αριθμού απωλεσθεισών θέσεων εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 7

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.

Or. fr
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16) Μέρος του προϋπολογισμού της 
Ένωσης που διατίθεται στο ΕΤΠ θα πρέπει 
να εκτελείται από την Επιτροπή υπό 
επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) [αριθμός του νέου 
δημοσιονομικού κανονισμού] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 (ο «δημοσιονομικός 
κανονισμός»). Συνεπώς, κατά την 
εφαρμογή του ΕΤΠ υπό επιμερισμένη 
διαχείριση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να τηρούν τις αρχές που 
προβλέπονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό, όπως η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, η διαφάνεια και η απαγόρευση 
των διακρίσεων.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)    

__________________

28 ΕΕ C […] της […], σ. […].

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17) Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της 
Αλλαγής, το οποίο εδρεύει στο Ευρωπαϊκό 
Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) στο 
Δουβλίνο, επικουρεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη με ποιοτικές και ποσοτικές 
αναλύσεις, προκειμένου να βοηθήσει στην 
αξιολόγηση των τάσεων της 
παγκοσμιοποίησης, της αναδιάρθρωσης 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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και της χρήσης του ΕΤΠ.

Or. fr

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

18) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι 
αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η 
επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει 
θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο 
ΕΤΠ, ανεξάρτητα από τη σύμβαση 
εργασίας ή την εργασιακή τους σχέση. Οι 
απολυμένοι εργαζόμενοι —είτε με 
συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου 
είτε προσωρινά απασχολούμενοι— και οι 
αυτοαπασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών-
διαχειριστών πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων, των οποίων η 
επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει 
θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο
ΕΤΠ, ανεξάρτητα από τη σύμβαση 
εργασίας ή την εργασιακή τους σχέση.

Or. fr

Τροπολογία 11

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 

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 
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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 
που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ.

τους, αλλά και που να αποσκοπούν επίσης 
στην προώθηση της αυτοδημιουργίας 
θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένου 
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 
υπηρεσιών θα πρέπει να είναι 
περιορισμένη. Οι εταιρείες θα μπορούσαν 
να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στην 
εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα 
που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ.

Or. fr

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20) Για την κατάρτιση της 
συντονισμένης δέσμης ενεργητικών 
μέτρων της πολιτικής για την αγορά 
εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προκρίνουν μέτρα που θα συμβάλλουν 
σημαντικά στην απασχολησιμότητα των 
δικαιούχων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδιώκουν την επανένταξη σε 
διατηρήσιμη απασχόληση του 
μεγαλύτερου δυνατού αριθμού δικαιούχων 
που συμμετέχουν στα μέτρα αυτά και όσο 
το δυνατόν συντομότερα εντός της 
εξάμηνης περιόδου πριν από την υποβολή 
της τελικής έκθεσης σχετικά με την 
εκτέλεση της χρηματοδοτικής 

20) Για την κατάρτιση της 
συντονισμένης δέσμης ενεργητικών 
μέτρων της πολιτικής για την αγορά 
εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προκρίνουν μέτρα που θα συμβάλλουν 
σημαντικά στην απασχολησιμότητα των 
δικαιούχων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδιώκουν την επανένταξη σε 
διατηρήσιμη απασχόληση του 
μεγαλύτερου δυνατού αριθμού δικαιούχων 
που συμμετέχουν στα μέτρα αυτά και όσο 
το δυνατόν συντομότερα, χωρίς να μπορεί 
η συνεισφορά του ΕΤΠ να εξαρτηθεί από 
τα ποσοστά επαγγελματικής επανένταξης.
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συνεισφοράς.

Or. fr

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21) Κατά την κατάρτιση της 
συντονισμένης δέσμης ενεργητικών 
μέτρων της πολιτικής για την αγορά 
εργασίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
μειονεκτούντες δικαιούχους, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, των 
ηλικιωμένων ανέργων και όσων 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς 
οι ομάδες αυτές βιώνουν ιδιαίτερα 
προβλήματα επανένταξης στην αγορά 
εργασίας. Παρόλα αυτά, οι αρχές της 
ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων, οι οποίες 
συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες 
της Ένωσης και κατοχυρώνονται στον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, θα πρέπει να τηρούνται και 
να προάγονται κατά την εφαρμογή του 
ΕΤΠ.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)    

Or. fr

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21 α) Τα κράτη μέλη που έχουν 
υποβάλει αίτηση στο ΕΤΠ θα πρέπει 
επίσης να έχουν την ευκαιρία, με 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ, να 
παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες: α) 
σε εργαζόμενους εντός της ίδιας 
περιφέρειας οι οποίοι, χωρίς να είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στην αναδιάρθρωση 
που αποτελεί αντικείμενο της 
κινητοποίησης του ΕΤΠ, ασκούν 
δραστηριότητα του ιδίου τύπου με τους 
εργαζομένους που είναι δικαιούχοι 
εξατομικευμένων συντονισμένων μέτρων 
κατά την έννοια του παρόντος 
κανονισμού·· και β) σε ορισμένους 
μακροχρόνια άνεργους ή νέους που είναι 
άνεργοι, εκτός εκπαίδευσης και χωρίς 
κατάρτιση, ηλικίας κάτω των 25 —ή 
κάτω των 30, εάν το αποφασίσει ένα 
κράτος μέλος—, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, με προτεραιότητα 
για άνεργους ή τελούντες σε παύση 
δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι 
μερικές τουλάχιστον από τις απολύσεις 
γίνονται σε περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 
με ποσοστό ανεργίας στους νέους άνω 
του 20 %. Εντούτοις, οι εξατομικευμένες 
αυτές υπηρεσίες θα πρέπει να μπορούν να 
παρέχονται σε περιορισμένο μόνο αριθμό 
ατόμων που να μην υπερβαίνει τον 
αριθμό των επιλέξιμων για το ΕΤΠ 
δικαιούχων.

Or. fr

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22) Χάριν της αποτελεσματικής και 
ταχείας στήριξης των δικαιούχων, τα 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)    
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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.

Or. fr

Τροπολογία 16

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.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25) Θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
ειδικές διατάξεις για τις δραστηριότητες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με 
τις υποθέσεις και τα αποτελέσματα του 
ΕΤΠ.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες θα 
πρέπει να είναι επιλέξιμες είτε από την 
ημερομηνία κατά την οποία ένα κράτος 
μέλος αρχίζει να παρέχει εξατομικευμένες 
υπηρεσίες είτε από την ημερομηνία κατά 
την οποία ένα κράτος μέλος αναλαμβάνει 
διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του 
ΕΤΠ.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27) Για να καλυφθούν οι ανάγκες που 
προκύπτουν ιδίως κατά τους πρώτους 
μήνες κάθε έτους, όταν οι δυνατότητες 
μεταφοράς κονδυλίων από άλλες γραμμές 
του προϋπολογισμού είναι ιδιαιτέρως 
περιορισμένες, θα πρέπει, στο πλαίσιο της 
ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, 
να διατίθεται ένα επαρκές ποσό πιστώσεων 
πληρωμών στη γραμμή του 
προϋπολογισμού για το ΕΤΠ.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28) [Το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο και η διοργανική συμφωνία 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 
[μελλοντική ημερομηνία], σχετικά με τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 
σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση29 (η 
«διοργανική συμφωνία») καθορίζουν το 
δημοσιονομικό πλαίσιο του ΕΤΠ].

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

__________________

29 Η παραπομπή θα επικαιροποιηθεί.

Or. fr

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

29) Προς το συμφέρον των δικαιούχων, 
η βοήθεια θα πρέπει να διατίθεται όσο το 
δυνατόν ταχύτερα και 
αποτελεσματικότερα. Τα κράτη μέλη και 
τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για το ΕΤΠ θα πρέπει να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να 
απλουστευθούν οι διαδικασίες, ώστε να 
διασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία έκδοση 
των αποφάσεων σχετικά με την 
κινητοποίηση του ΕΤΠ. Συνεπώς, η 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα 
αποφασίζει στο μέλλον σχετικά με τις 
αιτήσεις μεταφοράς που υποβάλλονται από 
την Επιτροπή, χωρίς να απαιτείται πλέον 
πρόταση της Επιτροπής για την 
κινητοποίηση του ΕΤΠ.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)        

Or. fr
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Τροπολογία 22

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.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παραμείνουν υπεύθυνα για την εκτέλεση 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και για 
τη διαχείριση και τον έλεγχο των δράσεων 
που υποστηρίζονται με χρηματοδότηση της 
Ένωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο 
«δημοσιονομικός κανονισμός»)30 ή του 
κανονισμού που θα τον διαδεχθεί. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να δικαιολογούν τη 
χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
που λαμβάνουν από το ΕΤΠ. Ενόψει της 
βραχύχρονης περιόδου υλοποίησης των 
δράσεων του ΕΤΠ, οι υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
των παρεμβάσεων του ΕΤΠ.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)      

__________________
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30 Η παραπομπή θα επικαιροποιηθεί.

Or. fr

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ιδρύει το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).

Ο παρών κανονισμός ιδρύει το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Πλαισίωσης των Αλλαγών (ΕΤΠ).

Or. fr

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορίζει τους στόχους του ΕΤΠ, τις 
μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και 
τους κανόνες παροχής της εν λόγω 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των αιτήσεων των κρατών μελών για 
χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ 
όσον αφορά μέτρα απευθυνόμενα στους 
δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 7.

Καθορίζει τους στόχους του ΕΤΠ, τις 
μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και 
τους κανόνες παροχής της εν λόγω 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των αιτήσεων των κρατών μελών για 
χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ 
όσον αφορά μέτρα απευθυνόμενα στους 
δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 7
καθώς και έκτακτα μέτρα εδαφικής 
οικονομικής αναδιάταξης καθοριζόμενα 
στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠ έχει ως βασική αποστολή:

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.

α) να πλαισιώσει τις 
κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που 
προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση 
καθώς και από την τεχνολογική και 
περιβαλλοντική αλλαγή, βοηθώντας τους 
απολυμένους εργαζομένους, αλλά και τους 
επαγγελματικούς κλάδους και τις 
περιφέρειες που πλήττονται ιδιαίτερα από 
την αναδιάρθρωση, 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.

Or. fr

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του 
προγράμματος είναι η επίδειξη 
αλληλεγγύης και η παροχή στήριξης στους 
απολυμένους εργαζομένους και στους 
αυτοαπασχολουμένους των οποίων η 
επαγγελματική δραστηριότητα έπαυσε 
κατά τη διάρκεια απρόβλεπτων μεγάλων 
αναδιαρθρώσεων, που αναφέρονται στο 
άρθρο 5.

1. Ο γενικός στόχος του 
προγράμματος είναι η επίδειξη 
αλληλεγγύης και η παροχή στήριξης στους 
απολυμένους εργαζομένους και στους 
αυτοαπασχολουμένους των οποίων η 
επαγγελματική δραστηριότητα έπαυσε 
κατά τη διάρκεια μεγάλων 
αναδιαρθρώσεων, που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 3.

Or. fr
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ είναι 
να προσφέρει βοήθεια στους απολυμένους 
εργαζόμενους και στους 
αυτοαπασχολούμενους που τελούν σε 
παύση δραστηριότητας σε περίπτωση 
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 ή 
οποιασδήποτε άλλης τεχνολογικής 
αλλαγής.. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε 
μέτρα που βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες 
ομάδες.

Or. fr

Τροπολογία 29

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 

2. Το ΕΤΠ μπορεί να στηρίξει, σε 
έκτακτες περιστάσεις, την πλαισίωση της 
κοινωνικοοικονομικής αναδιάταξης 
περιφερειών και/ή γεωγραφικών ζωνών, 
ακόμη και επαγγελματικών κλάδων που 
πλήττονται ιδιαίτερα σε επίπεδο 
απασχόλησης από μια ή περισσότερες 
αναδιαρθρώσεις συνδεόμενες με την 
παγκοσμιοποίηση και/ή τις τεχνολογικές 
και περιβαλλοντικές αλλαγές.
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άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της 
ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που 
βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες.

Or. fr

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) «εργαζόμενος»: κάθε άτομο που 
έχει σύμβαση ή σχέση εργασίας όπως 
ορίζεται από τον νόμο, από μια συλλογική 
σύμβαση και/ή από τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα 
με τα κριτήρια προσδιορισμού της 
ιδιότητας του εργαζομένου που έχουν 
καθοριστεί από τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 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, είτε με σύμβαση ορισμένου 
ή αορίστου χρόνου είτε υπό καθεστώς 
προσωρινής εργασίας, η απασχόληση του 
οποίου έπαυσε πρόωρα με απόλυση, ή του 
οποίου η σύμβαση δεν ανανεώθηκε, για 
οικονομικούς λόγους·

Or. fr
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 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.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)    

Or. fr

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδοτικές 
συνεισφορές από το ΕΤΠ όσον αφορά 
μέτρα που στοχεύουν στους απολυμένους 
εργαζομένους και στους 
αυτοαπασχολουμένους σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Or. fr

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Χρηματοδοτική συνεισφορά από το 
ΕΤΠ παρέχεται σε μεγάλες 
αναδιαρθρώσεις που έχουν ως αποτέλεσμα 
τα ακόλουθα:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παύση της δραστηριότητας 
περισσότερων από 250 εργαζομένων, που 
απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, 
εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων
μηνών, σε επιχείρηση κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
στις οποίες η εν λόγω παύση ισχύει για 
τους προμηθευτές της ή παραγωγούς των 
επόμενων σταδίων του προϊόντος·

α) παύση της δραστηριότητας 
περισσότερων από 250 εργαζομένων, που 
απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, 
εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών, σε 
επιχείρηση κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
στις οποίες η εν λόγω παύση ισχύει για 
τους προμηθευτές της ή παραγωγούς των 
επόμενων σταδίων του προϊόντος·

Or. fr

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παύση της δραστηριότητας 
περισσότερων από 250 εργαζομένων, που 

β) παύση της δραστηριότητας 
περισσότερων από 250 εργαζομένων, που 
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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·

απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, 
εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, ιδίως 
σε ΜΜΕ, οι οποίες μπορεί να
δραστηριοποιούνται όλες στον ίδιο 
οικονομικό κλάδο ή σε διαφορετικούς, 
που ορίζονται στο επίπεδο υποδιαίρεσης 
της NACE αναθ. 2, και είναι 
εγκατεστημένες 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·

Or. fr

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παύση της δραστηριότητας 
περισσότερων από 250 εργαζομένων, που 
απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, 
εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων 
μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή σε 
διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους, 
που ορίζεται/-ονται στο επίπεδο 
υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και 
είναι εγκατεστημένοι στην ίδια 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες 
αιτιολογούνται δεόντως από το αιτούν 
κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά 
συλλογικές αιτήσεις στις οποίες 
περιλαμβάνονται ΜΜΕ, η αίτηση 
χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς
βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να 
θεωρείται επιλέξιμη, ακόμη και αν δεν 
πληρούνται απολύτως τα κριτήρια που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), 
β) ή γ), αν οι απολύσεις έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην απασχόληση και στην 
τοπική ή περιφερειακή οικονομία. Το 
αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει ποια από 
τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται 
στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ) δεν 
πληρούνται απολύτως. Το συνολικό ποσό 
των συνεισφορών για εξαιρετικές 
περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
15 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του 
ΕΤΠ.

3. Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες 
αιτιολογούνται δεόντως από το αιτούν 
κράτος μέλος, η αίτηση χορήγησης 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του 
παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρείται 
επιλέξιμη, ακόμη και αν δεν πληρούνται 
απολύτως τα κριτήρια που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ), αν οι 
απολύσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
στην απασχόληση και στην τοπική ή 
περιφερειακή οικονομία. Το αιτούν κράτος 
μέλος διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια 
παρέμβασης που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ) δεν 
πληρούνται απολύτως. Το συνολικό ποσό 
των συνεισφορών για εξαιρετικές 
περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
15 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του 
ΕΤΠ.

Or. fr

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ΕΤΠ δεν μπορεί να 
κινητοποιηθεί αν οι εργαζόμενοι 
απολύονται ως αποτέλεσμα περικοπών του 
προϋπολογισμού που αποφασίζονται από 
κράτος μέλος, οι οποίες επηρεάζουν τομείς 
που εξαρτώνται από τη δημόσια 
χρηματοδότηση.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr



PR\1157866EL.docx 29/51 PE625.202v01-00

EL

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 α

Υψηλό ποσοστό ανεργίας 

Για περιφέρειες με ποσοστό ανεργίας ίσο 
ή μεγαλύτερο του 10 %, οι σύμφωνες με 
το άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 3 αιτήσεις 
των κρατών μελών μπορούν να 
συνοδεύονται από αίτηση 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ 
υπέρ έκτακτων μέτρων εκ των 
απαριθμούμενων στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 και αποσκοπούντων στην 
ενίσχυση της απασχόλησης και των 
κοινωνικοοικονομικών προοπτικών της 
συγκεκριμένης περιφέρειας και/ή 
γεωγραφικής ζώνης από τη στιγμή που η 
αίτηση αφορά μια περιφέρεια ή δυο 
συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου 
NUTS 2 ή περισσότερες από δυο 
συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου 
NUTS 2.

Or. fr

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 5, το 
αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει τη 
μέθοδο με την οποία υπολογίζεται ο 
αριθμός των εργαζομένων και 
αυτοαπασχολουμένων που ορίζονται 
άρθρο 4.

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 5
παράγραφοι 1 έως 3, το αιτούν κράτος 
μέλος διευκρινίζει τη μέθοδο με την οποία 
υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων 
και αυτοαπασχολουμένων που ορίζονται 
άρθρο 4.

Or. fr
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αιτούν κράτος μέλος μπορεί να παρέχει 
συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων 
υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 8, με 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ, σε 
επιλέξιμους δικαιούχους, στους οποίους 
μπορεί να περιλαμβάνονται:

1. Το αιτούν κράτος μέλος μπορεί να 
παρέχει συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών σύμφωνα με 
το άρθρο 8 παράγραφος 1, με 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ, σε 
επιλέξιμους δικαιούχους, στους οποίους 
μπορεί να περιλαμβάνονται:

Or. fr

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) απολυμένοι εργαζόμενοι και 
αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η 
δραστηριότητα έχει παύσει, 
υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 6, 
εντός των περιόδων αναφοράς που 
προβλέπονται στο άρθρο 5·

α) απολυμένοι εργαζόμενοι και 
αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η 
δραστηριότητα έχει παύσει, 
υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 6, 
εντός των περιόδων αναφοράς που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 
έως 3·

Or. fr

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) απολυμένοι εργαζόμενοι και 
αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η 
δραστηριότητα έχει παύσει, 

β) απολυμένοι εργαζόμενοι και 
αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η 
δραστηριότητα έχει παύσει, 
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υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 6, 
εκτός της περιόδου αναφοράς που 
προβλέπεται στο άρθρο 5· δηλαδή 6 μήνες 
πριν από την έναρξη της περιόδου 
αναφοράς ή μεταξύ του τέλους της 
περιόδου αναφοράς και της τελευταίας 
ημέρας πριν από την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης από την 
Επιτροπή.

υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 6, 
εκτός της περιόδου αναφοράς που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 
έως 3· δηλαδή εννέα μήνες πριν από την 
έναρξη της περιόδου αναφοράς ή μεταξύ 
του τέλους της περιόδου αναφοράς και της 
τελευταίας ημέρας πριν από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης από την Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, 
όσα κράτη μέλη έχουν υποβάλει αίτηση 
μπορούν, με συγχρηματοδότηση από το 
ΕΤΠ, να παρέχουν εξατομικευμένες 
υπηρεσίες:

α) σε μακροχρόνια άνεργους ή σε 
άνεργους νέους ευρισκόμενους εκτός 
εκπαίδευσης και χωρίς κατάρτιση, 
ηλικίας κάτω των 25 —ή κάτω των 30, 
εάν το αποφασίσει ένα κράτος μέλος—, 
κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης, αντίστοιχες προς τον αριθμό 
των καλυπτόμενων δικαιούχων, με 
προτεραιότητα σε άνεργους ή τελούντες 
σε παύση δραστηριότητας, υπό την 
προϋπόθεση ότι μερικές τουλάχιστον από
τις απολύσεις κατά την έννοια των 
άρθρων 3 και 4 γίνονται σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 2 με ποσοστό ανεργίας 
των νέων άνω του 20 %. Η στήριξη 
μπορεί να παρέχεται σε ΝΕΕΤ ηλικίας 
κάτω των 25 ετών —ή κάτω των 30 
ετών, εάν τα κράτη μέλη το 
αποφασίσουν— στις περιφέρειες επιπέδου 
NUTS 2 όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων είναι πάνω από 20 %·.

β) σε εργαζόμενους που δεν είναι 
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απολυμένοι ή αυτοαπασχολούμενοι κατά 
την έννοια του άρθρου 4 αλλά των οποίων 
η απασχόληση κινδυνεύει με 
αναδιάρθρωση· τούτο υπό την 
προϋπόθεση ότι, σε επίπεδο υποδιαίρεσης 
NACE αναθ. 2, συμμετέχουν στον ίδιο 
κλάδο δραστηριότητας με εκείνον των 
εργαζόμενων της παραγράφου 1 στοιχεία 
α) και β).

Or. fr

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εργαζόμενοι και οι 
αυτοαπασχολούμενοι που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) θεωρούνται 
επιλέξιμοι υπό τον όρο ότι μπορεί να 
αποδειχθεί σαφής αιτιώδης συνάφεια με 
το γεγονός που προκάλεσε τις απολύσεις 
κατά την περίοδο αναφοράς.

Ο αριθμός των επιλέξιμων κατά την 
έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2
στοιχείο α) πρέπει απαραίτητα να είναι 
μικρότερος ή ίσος προς τον αριθμό των 
εργαζομένων που είναι επιλέξιμοι κατά 
την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β), προκειμένου για την 
ίδια αίτηση παρέμβασης του ΕΤΠ που 
υποβάλλεται από ένα κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί να χορηγείται χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΠ για ενεργητικά 
μέτρα για την αγορά εργασίας που 
αποτελούν μέρος συντονισμένης δέσμης 
εξατομικευμένων υπηρεσιών με στόχο να 
διευκολυνθεί η επανένταξη των 
δικαιούχων για τους οποίους ζητείται 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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ενίσχυση, και ιδίως των πλέον 
μειονεκτούντων από τους εργαζομένους 
που έχουν απολυθεί, στην απασχόληση ή 
στην αυτοαπασχόληση.

Or. fr

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάδοση των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική 
εποχή αποτελεί υποχρεωτικό οριζόντιο 
στοιχείο κάθε προσφερόμενης δέσμης
εξατομικευμένων υπηρεσιών. Το επίπεδο 
κατάρτισης προσαρμόζεται στα 
επαγγελματικά προσόντα και στις ανάγκες 
του εκάστοτε δικαιούχου.

Η διάδοση των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική 
εποχή αποτελεί οριζόντιο στοιχείο που 
πρέπει να προάγεται στο πλαίσιο των 
διαφόρων προσφερόμενων
εξατομικευμένων υπηρεσιών. Το επίπεδο 
κατάρτισης προσαρμόζεται στα 
επαγγελματικά προσόντα και στις ανάγκες 
του εκάστοτε δικαιούχου.

Or. fr

Τροπολογία 50

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 μέσω κυρίως της 
δημιουργίας συνεταιρισμών δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 20 000 EUR ανά απολυμένο 
εργαζόμενο.

Or. fr
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Εντός των ορίων του άρθρου 5 
παράγραφος 5, η συνεισφορά του ΕΤΠ 
μπορεί να δοθεί για μέτρα που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
απασχόλησης και των 
κοινωνικοοικονομικών προοπτικών της 
περιφέρειας. Το κόστος αυτών των 
μέτρων δεν υπερβαίνει το 35 % του 
συνολικού κόστους της συντονισμένης 
δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών εκ 
των απαριθμούμενων στο άρθρο 8 
παράγραφος 1, για την ίδια αίτηση 
παρέμβασης του ΕΤΠ που ένα κράτος 
μέλος έχει υποβάλει, ενώ το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης που το κράτος μέλος 
οφείλει αποκλειστικά για αυτά τα μέτρα 
κατανέμεται ισομερώς ανάμεσα στον 
δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά 
τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν:

α) ανάπτυξη ικανοτήτων, δικτύωση 
και ανταλλαγή εμπειριών για να 
βοηθηθούν οι κοινωνικοί εταίροι, οι 
περιφερειακές αρχές και οι τοπικές 
ενώσεις, σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό 
τομέα, να αξιολογούν την οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση της περιφέρειας, 
και ιδίως για να παρακολουθούν την 
εξέλιξη του ποσοστού απασχόλησης σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
καθώς και τις επιπτώσεις της 
αναδιάρθρωσης σε συγκεκριμένους 
τομείς και συγκεκριμένες περιφέρειες· να 
θεσπίζουν συστήματα έγκαιρης 
προειδοποίησης· να εκτελούν κοινή 
διάγνωση και να προπαρασκευάζουν 
μελλοντικές συντονισμένες δράσεις μέσω 
π.χ. του εντοπισμού των οικονομικών 
τομέων των οποίων η ανάπτυξη θα 
μπορούσε να προσφέρει σημαντικές 
προοπτικές απασχόλησης·

β) ενίσχυση των ενεργητικών 
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πολιτικών στην αγορά εργασίας, π.χ. 
εντοπισμός των υπηρεσιών εκείνων στους 
τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης 
οι οποίες είναι ικανές να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη αυτών των τομέων· θέσπιση 
σχεδίων για τα προσόντα· παροχή 
στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων 
με άξονα τις γενικές και τις εγκάρσιες 
δεξιότητες, και με έμφαση στην 
κατάρτιση ενηλίκων με χαμηλή 
ειδίκευση· προσφορά υπηρεσιών 
επαγγελματικού προσανατολισμού και 
παροχή βοήθειας για την επικύρωση της 
τυπικής και μη τυπικής μάθησης και για 
την πιστοποίηση της αποκτημένης 
εμπειρίας.

Or. fr

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ακόλουθα μέτρα δεν είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 53

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.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με πρωτοβουλία του αιτούντος 
κράτους μέλους, μπορεί να παρασχεθεί 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 
για δραστηριότητες προετοιμασίας, 
διαχείρισης, ενημέρωσης και 
δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής 
εκθέσεων.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή, 
κατά περίπτωση, από την ημερομηνία κατά 
την οποία η Επιτροπή παρέλαβε τη 
μετάφραση της αίτησης, ανάλογα με το 
ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, η 
Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για 
οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες 
απαιτούνται προκειμένου να αξιολογήσει 
την αίτηση.

2. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή, 
κατά περίπτωση, από την ημερομηνία κατά 
την οποία η Επιτροπή παρέλαβε τη 
μετάφραση της αίτησης, ανάλογα με το 
ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, η 
Επιτροπή επιβεβαιώνει τη λήψη της 
αίτησης και ενημερώνει το κράτος μέλος 
για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες 
απαιτούνται προκειμένου να αξιολογήσει 
την αίτηση.

Or. fr

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με βάση τις πληροφορίες που 4. Με βάση τις πληροφορίες που
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παρέχει το κράτος μέλος, η Επιτροπή 
συμπληρώνει την αξιολόγησή της σχετικά 
με τη συμμόρφωση της αίτησης προς τις 
προϋποθέσεις παροχής χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς εντός 60 εργάσιμων ημερών 
από την παραλαβή της πλήρους αίτησης ή, 
κατά περίπτωση, της μετάφρασής της. Αν, 
κατ’ εξαίρεση, η Επιτροπή αδυνατεί να 
τηρήσει την προθεσμία αυτή, παρέχει 
γραπτώς εξήγηση στην οποία εκτίθενται 
οι λόγοι της καθυστέρησης.

παρέχει το κράτος μέλος, η Επιτροπή 
συμπληρώνει την αξιολόγησή της σχετικά 
με τη συμμόρφωση της αίτησης προς τις 
προϋποθέσεις παροχής χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς εντός 40 εργάσιμων ημερών 
από την παραλαβή της πλήρους αίτησης ή, 
κατά περίπτωση, της μετάφρασής της. Αν, 
κατ’ εξαίρεση, η Επιτροπή αδυνατεί να 
τηρήσει την προθεσμία αυτή, μπορεί να 
ενεργοποιήσει μια συμπληρωματική 
προθεσμία 20 ημερών μετά από γραπτή 
αιτιολόγηση με την οποία εξηγεί τους 
λόγους της καθυστέρησής της και την 
οποία κοινοποιεί στο οικείο κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 57

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό 
για κάθε συνιστώσα της συντονισμένης 
δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών προς 
στήριξη των δικαιούχων του άρθρου 7 
παράγραφος 2 στοιχείο β), κατά 
περίπτωση·

Or. fr

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τις ημερομηνίες στις οποίες 
άρχισαν ή έχει προγραμματιστεί να 
αρχίσουν οι εξατομικευμένες υπηρεσίες 
προς τους δικαιούχους για τους οποίους 
ζητείται ενίσχυση και οι δραστηριότητες 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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για την εφαρμογή του ΕΤΠ, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 8·

Or. fr

Τροπολογία 59

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·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 60

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) εάν η αίτηση περιλαμβάνει αίτηση 
παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2 στοιχείο β), δήλωση 
ανάληψης μεριδίου ίσου προς το 30 % 
του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των 
μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο θα) 
από τον συγκεκριμένο ιδιωτικό τομέα για 
τους σκοπούς των μέτρων που ορίζονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

Or. fr
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Εάν η αίτηση για χρηματοδοτική 
συνεισφορά του ΕΤΠ υποβληθεί εντός 
των ορίων του άρθρου 5 παράγραφος 5, 
τότε εκτός από τις πληροφορίες που 
ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5, 
περιλαμβάνει και τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

α) σύντομη περιγραφή της 
οικονομικής κατάστασης και της 
κατάστασης της απασχόλησης σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·

β) λεπτομερή περιγραφή της 
συντονισμένης δέσμης υπηρεσιών 
στήριξης της μετάβασης καθώς και των 
συναφών δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένου ειδικότερα κάθε 
μέτρου που αποσκοπεί στη στήριξη 
πρωτοβουλιών ενεργοποίησης της αγοράς 
εργασίας και κάθε μέτρου που αποσκοπεί 
στην ενίσχυση των 
κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών προοπτικών της 
συγκεκριμένης περιφέρειας·

γ) τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό 
για κάθε συνιστώσα της συντονισμένης 
δέσμης των υπηρεσιών που προβλέπονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 2·

Or. fr

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά από 
το ΕΤΠ δεν υποκαθιστά μέτρα που 
εμπίπτουν στην ευθύνη των επιχειρήσεων 
βάσει του εθνικού δικαίου ή των 
συλλογικών συμβάσεων.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά από 
το ΕΤΠ περιορίζεται στα αναγκαία για την 
παροχή προσωρινής, εφάπαξ στήριξης 
στους δικαιούχους για τους οποίους 
ζητείται ενίσχυση. Τα μέτρα που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠ 
συμμορφώνονται προς το δίκαιο της 
Ένωσης και του κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)    

Or. fr

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το αιτούν κράτος μέλος 
διασφαλίζει ότι τα ειδικά μέτρα που 
λαμβάνουν χρηματοδοτική συνεισφορά 
από το ΕΤΠ δεν λαμβάνουν βοήθεια από 
άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 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.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, 
έως 0,5 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του 
ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική 
και διοικητική βοήθεια με σκοπό την 
εφαρμογή του, όπως με τη μορφή 
δραστηριοτήτων προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου κάθε είδους και 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των 
εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της 
πληροφορίας, δραστηριότητες 
επικοινωνίας και ενίσχυσης της προβολής 
του ΕΤΠ, καθώς και άλλα μέτρα 
διοικητικής και τεχνικής βοήθειας. Τα 
μέτρα αυτά μπορούν να καλύψουν τις 
μελλοντικές και τις προηγούμενες 
περιόδους προγραμματισμού.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)    

Or. fr
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Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά 
με τον προς το σκοπό αυτό επιλεγέντα 
υπεργολάβο.

Or. fr

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής 
περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών 
και καθοδήγησης στα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη χρήση, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επιτροπή 
παρέχει επίσης πληροφορίες καθώς και 
σαφή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση 
του ΕΤΠ στους Ευρωπαίους και εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους. Τα μέτρα 
καθοδήγησης μπορεί να περιλαμβάνουν 
επίσης τη δημιουργία ειδικών ομάδων 
δράσης σε περιπτώσεις σοβαρών 
οικονομικών διαταραχών σε ένα κράτος 
μέλος.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)      

Or. fr
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή διατηρεί και 
ενημερώνει τακτικά διαδικτυακή παρουσία 
προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, με 
σκοπό για να παρέχει επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΠ, 
καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή 
αιτήσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά 
με τις αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή 
απορρίπτονται και τον ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου στη διαδικασία του 
προϋπολογισμού.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή πραγματοποιεί 
δραστηριότητες ενημέρωσης και 
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.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, βάσει της 
αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με 
το άρθρο 9, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη 
τον αριθμό των δικαιούχων για τους 
οποίους ζητείται ενίσχυση, τα 
προτεινόμενα μέτρα και το εκτιμώμενο 
κόστος, εκτιμά και προτείνει, το ταχύτερο 
δυνατόν, το ποσό της τυχόν 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 
που μπορεί να χορηγηθεί εντός των ορίων 
των διαθέσιμων πόρων.

1. Η Επιτροπή, βάσει της 
αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με 
το άρθρο 9, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη 
τον αριθμό των δικαιούχων για τους 
οποίους ζητείται ενίσχυση, τα 
προτεινόμενα μέτρα και το εκτιμώμενο 
κόστος, εκτιμά και προτείνει, εντός της 
προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 9 
παράγραφος 4, το ποσό της τυχόν 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 
που μπορεί να χορηγηθεί εντός των ορίων 
των διαθέσιμων πόρων.

Or. fr

Τροπολογία 72

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.

Or. fr

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που, βάσει της 
αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με 

4. Σε περίπτωση που, βάσει της 
αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με 
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το άρθρο 9, η Επιτροπή καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για χρηματοδοτική 
συνεισφορά βάσει του παρόντος 
κανονισμού, ενημερώνει αμέσως σχετικά 
το αιτούν κράτος μέλος.

το άρθρο 9, η Επιτροπή καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για χρηματοδοτική 
συνεισφορά βάσει του παρόντος 
κανονισμού, ενημερώνει αμέσως σχετικά 
το αιτούν κράτος μέλος, καθώς και κάθε 
άλλο συμβαλλόμενο στο ΕΤΠ μέρος, 
μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό 
Kοινοβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 
από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην 
αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 5 στοιχείο ι) κατά τις οποίες 
το οικείο κράτος μέλος αρχίζει, ή 
πρόκειται να αρχίσει, να παρέχει τις 
εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους 
δικαιούχους για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση ή πραγματοποιεί διοικητικές 
δαπάνες για την εφαρμογή του ΕΤΠ, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 
4.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η περίοδος υλοποίησης είναι η 
περίοδος που αρχίζει από τις ημερομηνίες 
που ορίζονται στην αίτηση σύμφωνα με το 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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άρθρο 9 παράγραφος 5 στοιχείο ι) κατά τις 
οποίες το οικείο κράτος μέλος αρχίζει να 
παρέχει τις εξατομικευμένες υπηρεσίες 
προς τους δικαιούχους για τους οποίους 
ζητείται ενίσχυση και τις δραστηριότητες 
για την εφαρμογή του ΕΤΠ, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 8, και λήγει 24 μήνες 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
απόφασης για τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά.

Or. fr

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν ένας δικαιούχος αποκτήσει 
πρόσβαση σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης με διάρκεια δύο ετών ή 
μεγαλύτερη, οι δαπάνες για το πρόγραμμα 
αυτό είναι επιλέξιμες για 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ έως την 
ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 1 με την προϋπόθεση ότι οι εν 
λόγω δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί πριν 
από την ημερομηνία αυτή.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν η Επιτροπή καταλήξει ότι 
πληρούνται οι όροι για την παροχή 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, 
υποβάλλει αίτηση μεταφοράς κονδυλίων 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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στις σχετικές γραμμές του 
προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 31 
του δημοσιονομικού κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 78

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·

Or. fr

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το αργότερο έξι μήνες μετά την 
παραλαβή όλων των απαιτούμενων 
στοιχείων βάσει της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή προβαίνει στο κλείσιμο της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς, 
καθορίζοντας το τελικό ποσό της 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)    
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χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 
και το τυχόν υπόλοιπο που οφείλει το 
οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με το 
άρθρο 24. Το κλείσιμο εξαρτάται από την 
παροχή του δείκτη πιο μακροπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Or. fr

Τροπολογία 80

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, 
τεκμηριώνει τον λόγο για τον οποίο 
απορρίφθηκαν αιτήσεις ή το ποσό τους 
μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών 
πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)      

Or. fr
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Τροπολογία 81

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.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου 
του ΕΤΠ όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 25 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος, 
προκειμένου να επανεξετάσει ή να 
συμπληρώσει τους δείκτες, όταν κρίνεται 
αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον 
παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά 
με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης 
και αξιολόγησης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της 
αρμοδιότητας της Επιτροπής για την 
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ένωσης, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την 
ευθύνη για τη διαχείριση των μέτρων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠ, καθώς και 
για τον οικονομικό έλεγχο των μέτρων. Τα 
κράτη μέλη προβαίνουν, μεταξύ άλλων, 
στις ακόλουθες ενέργειες:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)    

Or. fr

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου [63 
παράγραφος 3?] του δημοσιονομικού 
κανονισμού, τα κράτη μέλη ορίζουν 
οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των μέτρων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠ. Οι 
οργανισμοί αυτοί παρέχουν στην Επιτροπή 
τις πληροφορίες που προβλέπονται στο 
[άρθρο 63 παράγραφοι 5, 6 και 7?] του 
δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με 
την εκτέλεση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς κατά την υποβολή της 
τελικής έκθεσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Or. fr

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό και με την επιφύλαξη 
των εξουσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, 
μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής 
μπορούν να διενεργούν επιτόπιους 
ελέγχους, ακόμη και δειγματοληπτικούς, 
επί των μέτρων που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΤΠ, με προειδοποίηση τουλάχιστον 
μίας εργάσιμης ημέρας. Η Επιτροπή 
ενημερώνει το αιτούν κράτος μέλος, ώστε 
να της παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια. 
Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να 
συμμετέχουν μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι 
του οικείου κράτους μέλους.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)    

Or. fr

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
όλα τα δικαιολογητικά για τις δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν παραμένουν στη 
διάθεση της Επιτροπής και του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου επί τρία έτη μετά το κλείσιμο 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που 
εισπράχθηκε από το ΕΤΠ.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr
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