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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή

Το τελευταίο διάστημα, το εμπόριο έχει καταστεί όχι μόνο συνώνυμο της παγκοσμιοποίησης 
αλλά και σημαντική πηγή ανησυχίας για το κοινό. Οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες δεν 
παρέμειναν επικεντρωμένες στη δημιουργία κανόνων για τη στήριξη του ανοίγματος των 
αγορών. Αντίθετα, ενσωμάτωσαν ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως οι 
επενδύσεις και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, το άνοιγμα των 
αγορών σε παγκόσμια κλίμακα έχει καταστεί ισχυρά αλληλένδετο με τις επενδύσεις, τις ροές 
κεφαλαίων, και την ελευθέρωση των χρηματοοικονομικών αγορών και οι επιπτώσεις του 
εμπορίου έχουν επεκταθεί σε ζητήματα που αφορούν την εργασία, το περιβάλλον και τις 
τεχνολογικές αλλαγές. 

Ακόμη και αν η οικονομική βιβλιογραφία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα συνολικά 
αποτελέσματα της απελευθέρωσης του εμπορίου είναι θετικά, ορισμένοι τομείς επηρεάζονται 
αρνητικά, γεγονός που οδηγεί σε κόστος προσαρμογής, διάβρωση των εισοδημάτων και 
απώλειες θέσεων εργασίας. Η πραγματικότητα δείχνει ότι υπάρχουν πάντα νικητές και 
χαμένοι, και ότι τα οφέλη από το εμπόριο δεν κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ των κρατών 
μελών, των περιφερειών και εντός των κοινωνιών. Το μη ρυθμιζόμενο και αθέμιτο εμπόριο 
έχει επιδεινώσει τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανισότητες.

Απαιτούνται συνοδευτικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να 
αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις και να αποζημιωθούν επαρκώς όσοι ζημιώνονται από το 
εμπόριο ή την παγκοσμιοποίηση. Η δίκαιη κατανομή του πλούτου, ιδίως μεταξύ αυτών που 
βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση, μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν ληφθούν μέτρα τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μέχρι στιγμής, οι εθνικές κυβερνήσεις δεν έχουν 
κάνει αρκετά για να διασφαλίσουν τα οφέλη του εμπορίου για όλους. Η αναδιανομή, η 
ενδυνάμωση μέσα από την εκπαίδευση, οι προορατικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και 
η ενίσχυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων αποτελούν θέματα συναφή με το εμπόριο που 
εμπίπτουν στο πεδίο άσκησης πολιτικής των εθνικών κυβερνήσεων. 

Επιπλέον, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι δίκαιες και 
ισόρροπες εμπορικές συμφωνίες δεν θα πρέπει να αποτελούν μόνο μέσα για τη δημιουργία 
οικονομικής μεγέθυνσης, αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και για 
τη βελτίωση και τη διαφύλαξη των συνθηκών εργασίας και της ζωής των εργαζομένων σε 
όλο το μήκος των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, οι εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ, ιδίως τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSD), δεν 
διαθέτουν εκτελεστούς μηχανισμούς για την προάσπιση των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων. Απαιτείται πολιτική βούληση για να ενισχυθούν τα κεφάλαια 
TSD και να συμπεριληφθούν κυρώσεις ως έσχατη λύση. Εάν η ΕΕ επιθυμεί να έχει 
αποκλειστική αρμοδιότητα στο εμπόριο, τότε θα πρέπει επίσης να αναλάβει την ευθύνη για 
τις αλλαγές και τις συνέπειες που απορρέουν από τις εμπορικές συμφωνίες της και θα πρέπει 
να αλλάξει την προσέγγισή της όσον αφορά την εμπορική πολιτική.  

Είναι εξαιρετικά σημαντικό η ΕΕ όχι μόνο να προβλέπει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις 
των εμπορικών συμφωνιών, αλλά και να εξασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή των οφελών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε το γεγονός αυτό και, το 2006, ίδρυσε το Ευρωπαϊκό 
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Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τη στήριξη των εργαζομένων που 
έχασαν τη θέση εργασίας τους λόγω της παγκοσμιοποίησης, της αυτοματοποίησης και της 
τεχνολογικής ανάπτυξης, με στόχο την επάνοδό τους στην αγορά εργασίας. Λόγω της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Επιτροπή διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής για να 
καλύψει επίσης τα άτομα που ζημιώθηκαν από την κρίση. Παρά τον σχετικά μικρό 
προϋπολογισμό και τις πολύπλοκες διαδικασίες, από την εποχή της δημιουργίας του, το ΕΤΠ 
έχει αποδώσει απτά αποτελέσματα για σχεδόν 142 300 εργαζόμενους σε όλη την ΕΕ. 

Κύρια στοιχεία της έκθεσης:

Πεδίο εφαρμογής, κριτήρια

Ωστόσο, από την ανάλυση προκύπτει ότι το ΕΤΠ δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό 
του και, δυστυχώς, εξακολουθεί να υποχρησιμοποιείται. Συνεπώς, η συντάκτρια της 
παρούσας γνωμοδότησης προχωρά πέρα από την πρόταση της Επιτροπής για διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής του κανονισμού. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής συνίσταται σε 
αύξηση της ευελιξίας του Ταμείου για να βοηθά επίσης εργαζόμενους που επηρεάζονται από 
το ενδοενωσιακό εμπόριο και τη μεταφορά δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, τις περιφέρειες 
που πλήττονται από σταδιακή και σωρευτική οικονομική επιδείνωση ή υψηλό ποσοστό 
ανεργίας, και επίσης την αμεσότερη σύνδεση του ΕΤΠ με ορισμένα μέσα εμπορικής 
πολιτικής όπως η βοήθεια για το εμπόριο.

Διαδικασίες:

Πέρα από το πεδίο εφαρμογής, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι θα πρέπει βελτιωθούν ορισμένα διαδικαστικά στοιχεία προκειμένου να μειωθεί 
η διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αίτησης και να απλουστευθεί η διαδικασία. Η 
συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει τη δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης 
που θα βοηθά τα κράτη μέλη για την υποβολή αιτήσεων και, επίσης, θα συλλέγει καλύτερα 
δεδομένα, προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

Δεδομένου ότι το ΕΤΠ θα πρέπει να βοηθά ως μέσο σε όλους τους τομείς, και να προσφέρει 
βοήθεια σε απολυμένους εργαζόμενους, οι κοινωνικοί φορείς (ενδιαφερόμενα μέρη, ΜΚΟ, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις), θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και να 
συμμετέχουν περισσότερο στη λειτουργία του ΕΤΠ με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της 
διαδικασίας και τον μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων υφιστάμενων μέσων της 
ΕΕ. 

Συμπέρασμα:

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει μια σειρά αλλαγών στην πρόταση της 
Επιτροπής ως αφετηρία για περαιτέρω προβληματισμό και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια 
της νομοθετικής διαδικασίας στο Κοινοβούλιο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 



AD\1165588EL.docx 5/27 PE627.617v02-00

EL

Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στις 17 Νοεμβρίου 2017 
διακηρύχθηκε, από κοινού από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή, ο ευρωπαϊκός πυλώνας 
κοινωνικών δικαιωμάτων15 , για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων στην Ευρώπη. Η Ένωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες στον κόσμο της εργασίας, πρέπει 
να είναι έτοιμη για τις σημερινές και τις 
μελλοντικές προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης, 
καθιστώντας την ανάπτυξη πιο 
συμπεριληπτική και βελτιώνοντας την 
απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές. 
Οι είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα 
διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: 
ισότητα ευκαιριών και πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες 
εργασίας· κοινωνική προστασία και 
ένταξη. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας 
κοινωνικών δικαιωμάτων λειτουργεί ως 
ένα γενικό κατευθυντήριο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), που επιτρέπει 
στην Ένωση να καθορίζει τις αρχές στην 
πράξη όταν πρόκειται για σημαντικές 
αναδιαρθρώσεις.

(2) Στις 17 Νοεμβρίου 2017 
διακηρύχθηκε, από κοινού από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή, ο ευρωπαϊκός πυλώνας 
κοινωνικών δικαιωμάτων15, για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων στην Ευρώπη. Η Ένωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες των κοινωνιών μας και στον 
κόσμο της εργασίας, πρέπει να είναι έτοιμη 
για τις σημερινές και τις μελλοντικές 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της 
παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης, 
καθιστώντας την ανάπτυξη πιο 
συμπεριληπτική και βελτιώνοντας την 
απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές. 
Οι είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα 
διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: 
ισότητα ευκαιριών και πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας·δίκαιες συνθήκες 
εργασίας· κοινωνική προστασία και 
ένταξη. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας 
κοινωνικών δικαιωμάτων λειτουργεί ως 
ένα γενικό κατευθυντήριο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), που επιτρέπει 
στην Ένωση να καθορίζει τις αρχές στην 
πράξη όταν πρόκειται για σημαντικές 
αναδιαρθρώσεις.

________________ __________________

15 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_el.

15 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_el.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στις 20 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο 
ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης16 στην 
«Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για την αειφόρο 
ανάπτυξη»17 — ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό 
μέλλον. Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη 
σημασία που έχει η επίτευξη της αειφόρου 
ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις της 
(οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και 
ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής 
σημασίας να ενσωματωθεί η διάσταση της 
αειφόρου ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο πολιτικής και η Ένωση να είναι 
φιλόδοξη στις πολιτικές που χρησιμοποιεί 
για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων. Το Συμβούλιο χαιρέτισε την 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο 
ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 
2016, ως πρώτο βήμα προς την 
ενσωμάτωση των στόχων της αειφόρου 
ανάπτυξης και την εφαρμογή της αειφόρου 
ανάπτυξης ως ουσιαστικής κατευθυντήριας 
αρχής για όλες τις πολιτικές της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων με τα χρηματοδοτικά της 
μέσα.

(3) Στις 20 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο 
ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης16 στην 
«Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για την αειφόρο 
ανάπτυξη»17 — ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό 
μέλλον. Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη 
σημασία που έχει η επίτευξη της αειφόρου 
ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις της 
(οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και 
ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής 
σημασίας να ενσωματωθεί η διάσταση της 
αειφόρου ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο πολιτικής και η Ένωση να είναι 
φιλόδοξη στις πολιτικές που χρησιμοποιεί 
για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων. Οι εμπορικές συμφωνίες 
που διαθέτουν ισχυρά και εκτελεστά 
κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη μπορούν να αποτελέσουν μέσα 
για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, τη 
δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας 
και μεγέθυνσης χωρίς αποκλεισμούς, 
αλλά και για τη δικαιότερη κατανομή των 
οφελών του εμπορίου μεταξύ των 
περιφερειών, των κρατών μελών και 
εντός των κοινωνιών. Το Συμβούλιο 
χαιρέτισε την ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα 
βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας 
Νοεμβρίου 2016, ως πρώτο βήμα προς την 
ενσωμάτωση των στόχων της αειφόρου 
ανάπτυξης και την εφαρμογή της αειφόρου 
ανάπτυξης ως ουσιαστικής κατευθυντήριας 
αρχής για όλες τις πολιτικές της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων με τα χρηματοδοτικά της 
μέσα.

__________________ __________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

17 17
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τον Φεβρουάριο του 2018 η 
Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της με 
τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια 
Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί 
αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της 
μετά το 2020»18. Η ανακοίνωση τονίζει ότι 
ο προϋπολογισμός της Ένωσης στηρίζει τη 
μοναδική κοινωνική οικονομία της αγοράς 
της Ευρώπης. Συνεπώς, θα είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να βελτιωθούν οι ευκαιρίες 
απασχόλησης και να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες, 
ιδίως εκείνες που συνδέονται με την 
ψηφιοποίηση. Η δημοσιονομική ευελιξία 
είναι βασική αρχή του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου. Οι μηχανισμοί 
ευελιξίας παραμένουν σε ισχύ, ώστε να 
δίνουν στην Ένωση τη δυνατότητα να 
αντιδρά σε απρόβλεπτα γεγονότα και να 
διασφαλίζει ότι οι δημοσιονομικοί πόροι 
χρησιμοποιούνται όπου επείγει 
περισσότερο.

(4) Τον Φεβρουάριο του 2018 η 
Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της με 
τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια 
Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί 
αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της 
μετά το 2020»18. Η ανακοίνωση τονίζει ότι 
ο προϋπολογισμός της Ένωσης στηρίζει τη 
μοναδική κοινωνική οικονομία της αγοράς 
της Ευρώπης. Συνεπώς, θα είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να βελτιωθούν οι ευκαιρίες 
απασχόλησης και να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες, 
ιδίως εκείνες που συνδέονται με την 
ψηφιοποίηση, την αυτοματοποίηση, την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη 
μετάβαση προς μια οικονομία που είναι 
φιλική προς το κλίμα και αποδοτική ως 
προς τους πόρους. Η δημοσιονομική 
ευελιξία είναι βασική αρχή του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Οι 
μηχανισμοί ευελιξίας παραμένουν σε ισχύ, 
ώστε να δίνουν στην Ένωση τη 
δυνατότητα να αντιδρά σε απρόβλεπτα 
γεγονότα και να διασφαλίζει ότι οι 
δημοσιονομικοί πόροι χρησιμοποιούνται 
όπου επείγει περισσότερο.

__________________ __________________

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf
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Τροπολογία 4

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. 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 προβλέπονται 
καλύτερα οι επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης και ότι τα δυνητικά 
οφέλη της κατανέμονται πιο δίκαια, 
συνδυάζοντας την οικονομική και την 
τεχνολογική πρόοδο με την ισχυρή
κοινωνική προστασία.

__________________ __________________

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
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Τροπολογία 5

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 
βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΠ, που έχει 
σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε 
μεγάλες αναδιαρθρώσεις κατ’ αντίδραση.

(8) Η κλιματική αλλαγή, 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 
βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΠ, που έχει 
σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε 
μεγάλες αναδιαρθρώσεις κατ’ αντίδραση.

__________________ __________________
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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].

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η πολυμερής συνεργασία με τους 
παγκόσμιους εταίρους της Ένωσης, η 
ενίσχυση και η μεταρρύθμιση των 
πολυμερών θεσμικών οργάνων 
προκειμένου να καταστούν δικαιότερα 
και αποτελεσματικότερα είναι ουσιώδους 
σημασίας. Το ΕΤΠ θα πρέπει να παρέχει 
βοήθεια στους απολυμένους 
εργαζόμενους σε όλους τους τομείς που 
θα μπορούσαν να πληγούν από αυτές τις 
μεταρρυθμίσεις, προσφέροντας τους ευρύ 
φάσμα ευκαιριών απασχόλησης. Οι 
κοινωνικοί φορείς όπως οι ΜΚΟ και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις θα πρέπει να 
συμμετέχουν περισσότερο στη λειτουργία 
του ΕΤΠ προκειμένου να βελτιωθεί η 
επικοινωνία και ο συντονισμός μεταξύ 
των διαφόρων μέσων της Ένωσης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Η Ένωση θα πρέπει να 
αποκαταστήσει μια φιλόδοξη 
βιομηχανική πολιτική, με βάση τη διαρκή 
ανάλυση προοπτικών των τεχνολογικών 
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αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των 
συνεπειών του ανοικτού εμπορίου. Οι 
συμπράξεις μεταξύ της Ένωσης και των 
πλέον ευάλωτων περιφερειών θα πρέπει 
να προβλέπουν τις αναγκαίες στρατηγικές 
επενδύσεις για την πρόληψη των 
αρνητικών συνεπειών των εμπορικών και 
επενδυτικών συνθηκών και θα πρέπει να 
προσδιορίζουν τα προγράμματα που 
απαιτούν συγχρηματοδότηση από την 
ΕΕ. Συνεπώς, χρειάζεται να βελτιωθεί η 
ολοκλήρωση και η χρηματοδότηση των 
υφιστάμενων Ταμείου Συνοχής και 
Κοινωνικού Ταμείου. Τα εν λόγω 
προγράμματα θα πρέπει να 
αποκεντρωθούν σε επίπεδο NUTS και να 
δομηθούν ως μια πραγματική σύμπραξη 
μεταξύ της Ένωσης και των περιφερειών 
που επηρεάζονται από τις πολιτικές της.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι 
βασικοί εταίροι στη διαμόρφωση της 
παγκοσμιοποίησης και την επίτευξη 
θετικών αποτελεσμάτων για όλους. 
Υπάρχουν πολλά θετικά παραδείγματα 
του τρόπου επίτευξης βιώσιμης 
ανάπτυξης για τους μετόχους, τους 
εργαζόμενους και τις κοινότητες στις 
οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες. 
Ωστόσο, οι εταιρείες θα πρέπει να είναι 
υπόλογες όταν δεν τηρούν τις κοινωνικές 
ή περιβαλλοντικές υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το ΕΤΠ συστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου23 για το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο από την 1η 
Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2013. Το ΕΤΠ έχει συσταθεί για να 
μπορέσει η Ένωση να επιδείξει 
αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους που 
χάνουν την εργασία τους ως αποτέλεσμα 
των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της 
παγκοσμιοποίησης.

(9) Το ΕΤΠ συστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου23 για το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο από την 1η 
Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2013. Το ΕΤΠ έχει συσταθεί για να 
μπορέσει η Ένωση να επιδείξει 
αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους που 
χάνουν την εργασία τους ως αποτέλεσμα 
των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω του 
ανοίγματος των αγορών και της 
παγκοσμιοποίησης.

__________________ __________________

23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου προσαρμογής στην 
παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 406 της 
30.12.2006, σ. 1).

23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου προσαρμογής στην 
παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 406 της 
30.12.2006, σ. 1).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Το πρόγραμμα του ΕΤΠ θα πρέπει 
να προβάλλεται και να απαιτεί 
περισσότερα και καλύτερα δεδομένα 
προκειμένου να επιτρέπεται η ορθή 
επιστημονική αξιολόγηση του ΕΤΠ και 
να αποφεύγονται οι διοικητικοί 
περιορισμοί στη λειτουργία του 
προγράμματος στήριξης των εμπορικών 
προσαρμογών.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Η Επιτροπή θα πρέπει να εγγυάται 
πριν από τη σύναψη νέας εμπορικής 
συμφωνίας ότι η ανεξάρτητη και ακριβής 
εκ των προτέρων ανάλυση των συνεπειών 
της προτεινόμενης συμφωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στην 
αγορά εργασίας, θα πρέπει να 
πραγματοποιείται ανά τομέα και ανά 
περιφέρεια ώστε να προλαμβάνονται οι 
αρνητικές επιπτώσεις. Ο εντοπισμός 
δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων πριν 
από τη σύναψη νέας εμπορικής 
συμφωνίας θα μπορούσε επίσης να 
αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των 
ευρωπαίων πολιτών στην εμπορική 
πολιτική.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11γ) Το ΕΤΠ θα πρέπει να συνδεθεί 
αμεσότερα με τις άμεσες ξένες επενδύσεις 
που δύνανται να έχουν αρνητικό 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
στην Ένωση αλλά και με ορισμένες 
αθέμιτες εμπορικές πολιτικές που δεν 
αντιμετωπίζονται επαρκώς μέσω 
αμυντικών μέσων. Οι εταιρείες και οι 
εργαζόμενοι της Ένωσης που πλήττονται 
θα πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο των 
κανόνων του ΕΤΠ σχετικά με τις 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας.
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Τροπολογία 13

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 
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 

(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 
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, 
πολύπλοκη και επαχθής. 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 
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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.

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.

__________________ __________________

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

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

Τροπολογία 14

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 
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 

(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, της 
ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης
ή άλλων 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 
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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 παραμένει 
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.

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 παραμένει 
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.

Τροπολογία 15

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 

(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, των ατόμων με 
αναπηρίες 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 
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δικαιωμάτων, θα πρέπει να τηρούνται και 
να προάγονται κατά την εφαρμογή του 
ΕΤΠ.

κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να 
τηρούνται και να προάγονται κατά την 
εφαρμογή του ΕΤΠ.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις 
αλλαγές και τις προκλήσεις που 
εμφανίζονται στη μορφή του παγκόσμιου 
εμπορίου, στις παγκόσμιες αξιακές 
αλυσίδες, στην αυτοματοποίηση και την 
ψηφιοποίηση, καθώς και στη 
διαρθρωτική αλλαγή στα εργασιακά 
πρότυπα. Η κοινωνική οικονομία της 
Ένωσης είναι ουσιώδης πυλώνας του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο 
ενδυνάμωσης των πολιτών ώστε να 
ξεπεράσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης και των οικονομικών 
κρίσεων. Για αυτόν τον λόγο, οι 
κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος και οι δημόσιες υπηρεσίες 
θα πρέπει να εξαιρούνται από τις 
εμπορικές συμφωνίες και το δικαίωμα 
ρύθμισης, οργάνωσης και παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να 
διαφυλάσσεται στις εμπορικές 
συμφωνίες. Ο συνδυασμός της 
παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής 
καινοτομίας θα απαιτήσει από το ΕΤΠ να 
προσαρμόσει τους κανόνες του για 
παροχή βοήθειας σε αυτά τα νέα 
εμπορικά, τεχνολογικά και εργασιακά 
πρότυπα, και, συνεπώς, είναι ουσιώδες ο 
παρών κανονισμός να ευθυγραμμίζεται με 
τις προκλήσεις αυτές μετά το 2020.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

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, 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. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
παρέχει τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη 
κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκολύνει την πρόσβαση των εθνικών 
και περιφερειακών αρχών μέσω ειδικού 
γραφείου υποστήριξης(«helpdesk») που 
παρέχει γενικές πληροφορίες και 
επεξηγήσεις σχετικά με τις διαδικασίες 
και τον τρόπο υποβολής αίτησης. Το εν 
λόγω γραφείο υποστήριξης θα πρέπει να 
παρέχει τυποποιημένα έντυπα για 
σκοπούς στατιστικής και περαιτέρω 
ανάλυσης.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
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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.

(25) Θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
ειδικές διατάξεις για τις δραστηριότητες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με 
τις υποθέσεις και τα αποτελέσματα του 
ΕΤΠ καθώς η επαρκής γνώση της 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα 
μπορούσε να βελτιώσει τη χρήση του 
ΕΤΠ.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 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 και τα κριτήρια 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.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 

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 

Το ΕΤΠ συμβάλλει στη δίκαιη μετάβαση 
σε μια οικονομία που είναι φιλική προς το 
κλίμα και αποδοτική ως προς τους 
πόρους, στην καλύτερη και δικαιότερη 
κατανομή των οφελών της 
παγκοσμιοποίησης, και στην ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών, βοηθώντας τους 
απολυμένους εργαζομένους να 
προσαρμοστούν στις διαρθρωτικές 
αλλαγές. Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ συμβάλλει 
στην εφαρμογή των αρχών που ορίζει ο 
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κρατών μελών. ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της
ισότητας, της κοινωνικής και οικονομικής 
συνοχής και ένταξης μεταξύ των 
περιφερειών, των κρατών μελών και εντός 
των κοινωνιών.

Τροπολογία 22

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 
σημαντικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως 
εκείνων που οφείλονται στις προκλήσεις 
της παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές 
στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, 
συμπεριλαμβανομένου του 
ενδοενωσιακού εμπορίου, το άνοιγμα των 
αγορών, οι δυνητικές αρνητικές 
επιπτώσεις που προκύπτουν από τις 
άμεσες ξένες επενδύσεις, η μεταφορά 
δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, το 
ντάμπινγκ, 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, καθιστώντας τη 
διαδικασία πιο ευέλικτη και απλούστερη. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που 
βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες, τις 
ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις για 
σκοπούς επιλεξιμότητας.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε 3. Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε 
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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) και β) δεν 
πληρούνται απολύτως. Το συνολικό ποσό 
των συνεισφορών για εξαιρετικές 
περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
15 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του 
ΕΤΠ.

εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες 
αιτιολογούνται δεόντως από το αιτούν 
κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά 
συλλογικές αιτήσεις στις οποίες 
περιλαμβάνονται ΜΜΕ και νεοφυείς 
επιχειρήσεις, 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) και β), 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) και β) δεν 
πληρούνται απολύτως. Το συνολικό ποσό 
των συνεισφορών για εξαιρετικές 
περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
15 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του 
ΕΤΠ.

Τροπολογία 24

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 μέρος κάθε 
προσφερόμενης δέσμης εξατομικευμένων 
υπηρεσιών. Το επίπεδο κατάρτισης 
προσαρμόζεται στα επαγγελματικά 
προσόντα και στις ανάγκες του εκάστοτε 
δικαιούχου και στην τοπική αγορά 
εργασίας.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν η Επιτροπή απαιτεί πρόσθετες 
πληροφορίες, το κράτος μέλος απαντά 
εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία διατύπωσης του αιτήματος. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται από την 
Επιτροπή κατά δέκα εργάσιμες ημέρες 
κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

3. Αν ζητηθεί από το κράτος μέλος, 
η Επιτροπή τού παρέχει τεχνική βοήθεια 
κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας.
Αν η Επιτροπή απαιτεί πρόσθετες 
πληροφορίες, το κράτος μέλος απαντά 
εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία διατύπωσης του αιτήματος. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται από την 
Επιτροπή κατά δέκα εργάσιμες ημέρες 
κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Τροπολογία 26

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.

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, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
Γραφείου Υποστήριξης. 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.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή διατηρεί και 2. Η Επιτροπή διατηρεί και 
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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.

ενημερώνει τακτικά διαδικτυακή παρουσία 
προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, με 
σκοπό να παρέχει επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΠ, τα 
κριτήρια πρόσβασης σε αυτό, 
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.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα 
έγγραφα επικοινωνίας και προβολής να 
διατίθενται κατόπιν αίτησης στα θεσμικά 
όργανα και στα λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης και να παρέχεται 
στην Ένωση δωρεάν, μη αποκλειστική και 
αμετάκλητη άδεια χρήσης αυτού του 
υλικού και τυχόν προϋπαρχόντων 
δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτό. Η 
άδεια παρέχει στην Ένωση τα ακόλουθα 
δικαιώματα:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα 
έγγραφα επικοινωνίας και προβολής να 
διατίθενται κατόπιν αίτησης στα θεσμικά 
όργανα και στα λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες και να παρέχεται στην 
Ένωση δωρεάν, μη αποκλειστική και 
αμετάκλητη άδεια χρήσης αυτού του 
υλικού και τυχόν προϋπαρχόντων 
δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτό. Η 
άδεια παρέχει στην Ένωση τα ακόλουθα 
δικαιώματα:

Τροπολογία 29

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 
ευθυγραμμίζεται με το υψηλότερο 
ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΚΤ+ 
στο αντίστοιχο κράτος μέλος, 
λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή ανάπτυξη 
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των ενεργών θεσμικών φορέων της 
αγοράς εργασίας σε ορισμένα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν, βάσει της αξιολόγησης που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, η 
Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του 
παρόντος κανονισμού, κινεί αμέσως τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16.

3. Αν, βάσει της αξιολόγησης που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9, η 
Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του 
παρόντος κανονισμού, κινεί αμέσως τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16 και 
ειδοποιεί το αιτούν κράτος μέλος.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αν η απολύουσα επιχείρηση, με 
εξαίρεση τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και
τις ΜΜΕ, υπήρξε λήπτης κρατικής 
ενίσχυσης ή προηγούμενης 
χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής ή 
τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης κατά 
τα προηγούμενα πέντε έτη·

ε) αν η απολύουσα επιχείρηση, με 
εξαίρεση τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις
πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, 
υπήρξε λήπτης κρατικής ενίσχυσης ή 
προηγούμενης χρηματοδότησης από το 
Ταμείο Συνοχής ή τα διαρθρωτικά ταμεία 
της Ένωσης κατά τα προηγούμενα πέντε 
έτη·

Τροπολογία 32

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 

1. Ανά τετραετία η Επιτροπή 
διενεργεί, με δική της πρωτοβουλία και σε 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
αξιολόγηση των χρηματοδοτικών 
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συνεισφορών του ΕΤΠ. συνεισφορών του ΕΤΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης 
εκτίμησης επιπτώσεων της αίτησής του 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. 

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη 
μέλη συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα 
δεδομένα σχετικά με τις υποθέσεις του 
ΕΤΠ και τους εργαζόμενους που 
λαμβάνουν βοήθεια.
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