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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε αρχικά το 
2007 για να αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες για τους πλέον ευάλωτους και λιγότερο 
ειδικευμένους εργαζόμενους που πλήττονται από τις απολύσεις λόγω αλλαγών στη μορφή 
του παγκόσμιου εμπορίου. Μέσω της συγχρηματοδότησης ενεργητικών μέτρων πολιτικής για 
την αγορά εργασίας, το ΕΤΠ έχει ως στόχο να διευκολύνει την επανένταξη στην απασχόληση 
ή την αυτοαπασχόληση εργαζομένων - ιδίως μειονεκτούντων, ηλικιωμένων και νέων 
ανέργων -, σε τομείς και κλάδους που πάσχουν από σοβαρή οικονομική αναστάτωση. Η 
αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ ως μέσου κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ έγκειται 
στο γεγονός ότι παρέχει μια ορατή, στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη για εξατομικευμένα 
προγράμματα επανεκπαίδευσης και επανένταξης στην απασχόληση εργαζομένων που 
πλήττονται από ομαδικές απολύσεις.

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να συνεχιστούν 
τα μέτρα του ΕΤΠ μετά το 2020. Καταδεικνύουν μια πολιτική βούληση περαιτέρω ενίσχυσης 
του δικαιώματος του ατόμου σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και 
διά βίου μάθηση, προκειμένου να διατηρήσει και να αποκτήσει δεξιότητες που θα του 
επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία τις αλλαγές 
στην αγορά εργασίας.

Εκφράζει ιδιαίτερα την ικανοποίησή του για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠ σε 
άλλες αιτίες που προκαλούν διαταραχές, όπως η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση για 
παράδειγμα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες προκλήσεις στην αγορά εργασίας. Ως εκ 
τούτου, πιστεύει ότι το όνομα του εν λόγω ταμείου δεν είναι κατάλληλο, δεδομένου ότι δεν 
αντιμετωπίζει μόνο τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, και θα πρέπει να εξεταστεί 
ενδεχομένως η μετονομασία του.

Ο εισηγητής τονίζει επίσης την ανάγκη περαιτέρω μείωσης του χρόνου διεκπεραίωσης των 
αιτήσεων και απλούστευσης των διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ταχεία 
έγκριση των αποφάσεων για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, και η στήριξη να μπορεί να φθάσει 
ταχύτερα σε όσους έχασαν τη δουλειά τους.

Τέλος, προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα για μικρότερες ομάδες απολυμένων 
εργαζομένων να επωφεληθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση και να μειωθούν τα διοικητικά εμπόδια που εμποδίζουν ένα κράτος μέλος 
να αιτήσει στήριξη, ο εισηγητής προτείνει να μειωθεί το κατώτατο όριο για τις αιτήσεις σε 
150 απολύσεις εργαζομένων αντί του προτεινόμενου 250: οι μεγάλης κλίμακας απολύσεις 
είναι λιγότερο συχνές και οι ΜΜΕ παρέχουν σημαντικό μέρος των σημερινών θέσεων 
εργασίας. Έτσι, η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να έχει θετικές συνέπειες για τους δυνητικά 
δικαιούχους και θα αυξήσει τις πιθανότητας επανένταξης στην αγορά εργασίας σε όλες τις 
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ») και στο 
άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα 
πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή 
των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων, στην προώθηση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και στην ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού. Οι στόχοι 
των Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και 
της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου της διατήρησης, της προστασίας 
και της βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 
11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει».

(1) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ») και στο 
άρθρο 9 και 10 της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών της μη 
διάκρισης, της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται 
κατά την εφαρμογή των Ταμείων, 
λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων, στην προώθηση
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και στην ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού. Οι στόχοι 
των Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, των 
στόχων αειφόρου ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών και της δέσμευσης της 
Ένωσης στη συμφωνία του Παρισιού για 
την κλιματική αλλαγή του 2015 μετά την 
21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών 
της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για την αλλαγή του κλίματος 
("συμφωνία του Παρισιού"), της 
προώθησης του στόχου της διατήρησης, 
της προστασίας και της βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 191 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης 
υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».
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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), συμπεριλαμβανομένου 
του πολιτισμού, 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.

_________________ _________________

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

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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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, περιφερειών και κρατών, 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 οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης 
θα είναι περισσότερο προβλέψιμες, ενώ 
τα πιθανά οφέλη της θα κατανέμονται πιο 
δίκαια, συνδυάζοντας την οικονομική και 
την τεχνολογική πρόοδο με την ισχυρή 
κοινωνική προστασία και την πολιτική 
επαναπασχόλησης.

_________________ _________________

20

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

20

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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο «Έγγραφο προβληματισμού για (7) Στο «Έγγραφο προβληματισμού για 
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το μέλλον των οικονομικών της Ένωσης»21

η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μειωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές 
ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών 
μελών. Κατά συνέπεια, ύψιστη 
προτεραιότητα είναι η επένδυση στην 
ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και 
την υγεία.

το μέλλον των οικονομικών της Ένωσης»21

η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μειωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές 
ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών 
μελών. Κατά συνέπεια, ύψιστη 
προτεραιότητα είναι η επένδυση στην 
αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα, την 
κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, καθώς και την υγεία.

_________________ _________________

21

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-future-eu-finances_en.

21

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-future-eu-finances_en.

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 

(8) Η παγκοσμιοποίηση και οι 
τεχνολογικές αλλαγές, καθώς και η 
κλιματική αλλαγή, 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 
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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.

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
και ο αντίκτυπος στις εν λόγω 
περιφέρειες, 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. 
Στο πλαίσιο μιας πιο προδραστικής 
προσέγγισης, το ΕΤΠ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους 
εργαζομένους που εξακολουθούν να 
εργάζονται αλλά πρόκειται να απολυθούν 
εντός ορισμένης χρονικής περιόδου.

_________________ _________________

22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ με τίτλο 
«Πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την 
πρόβλεψη της αλλαγής και την 
αναδιάρθρωση» (COM(2013) 882 τελ., 
13.12.2013).

22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ με τίτλο 
«Πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την 
πρόβλεψη της αλλαγής και την 
αναδιάρθρωση» (COM(2013) 882 τελ., 
13.12.2013).

Τροπολογία 6

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 

(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 
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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 
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.

δυνατόν γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να παρέχει ειδική 
εφάπαξ στήριξη για τη διευκόλυνση της 
επανένταξης σε ποιοτική και βιώσιμη
απασχόληση (όπως είναι οι πράσινες 
θέσεις εργασίας) 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 
προβλεπόμενη μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, ιδίως σε περιφέρειες που 
επηρεάζονται από την κατάργηση της 
χρήσης άνθρακα, και, δεδομένου, 
συνεπώς, 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.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η μείωση της εξόρυξης άνθρακα 
και η μετάβαση σε εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας, η οποία απαιτείται και βάσει 
της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα, 
δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις για 
συγκεκριμένες περιφέρειες στις οποίες 
πραγματοποιούνταν στο παρελθόν 
εξόρυξη άνθρακα. Ακριβώς για τις 
περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα η 
κατάργηση της χρήσης άνθρακα 
συνεπάγεται οικονομικές επιβαρύνσεις 
και απώλειες θέσεων εργασίας. Αυτή η 
διαρθρωτική αλλαγή πρέπει να 
συνοδεύεται, να στηρίζεται και να 
διαμορφώνεται με κοινωνικά βιώσιμο 
τρόπο.

Τροπολογία 8

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 
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 

(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, ιδιαίτερα στις 
μονοβιομηχανικές ζώνες. O αντίκτυπος 
αυτός θα πρέπει να καθορίζεται από έναν 
ελάχιστο αριθμό θέσεων εργασίας που 
απωλέσθηκαν εντός συγκεκριμένης 
περιόδου αναφοράς. Λαμβανομένων 
υπόψη των πορισμάτων της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης, ως κατώτατο όριο ορίζεται η 
απώλεια τουλάχιστον 150 θέσεων 
εργασίας εντός περιόδου αναφοράς έξι
μηνών. Δεδομένου του ότι τα κύματα 
απολύσεων σε διαφορετικούς κλάδους 
αλλά στην ίδια περιφέρεια, σε γειτονικές ή 
διασυνοριακές περιφέρειες έχουν εξίσου 
σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική αγορά 
εργασίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται 
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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.

επίσης και αιτήσεις σε περιφερειακό 
επίπεδο, και, προκειμένου να παρέχεται 
αποτελεσματική στήριξη στους 
εργαζομένους, θα πρέπει επίσης να 
ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του 
τομέα των υπηρεσιών. 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, όπως στην περίπτωση 
περιφερειών που ήδη πλήττονται σοβαρά 
από υψηλό ποσοστό ανεργίας, μπορούν να 
υποβάλλονται αιτήσεις σε περίπτωση 
μικρότερου αριθμού απωλεσθεισών 
θέσεων εργασίας.

Τροπολογία 9

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. 
Συνεπώς, οι απολυμένοι εργαζόμενοι, είτε 
με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου 
χρόνου είτε προσωρινά απασχολούμενοι,
και οι αυτοαπασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων,
των οποίων η επαγγελματική 
δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να 
θεωρούνται πιθανοί δικαιούχοι του ΕΤΠ 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές 
του ΕΤΠ θα πρέπει να αφορούν κυρίως 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας 
και εξατομικευμένες υπηρεσίες που να 
αποσκοπούν στην ταχεία επανένταξη των 
δικαιούχων σε ποιοτική και βιώσιμη
απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός του 
αρχικού κλάδου δραστηριότητάς τους, με 
την ανάληψη προγραμμάτων 
επαγγελματικής επανειδίκευσης και 
απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Τα μέτρα θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις 
αναμενόμενες ανάγκες της τοπικής, της 
περιφερειακής και της εθνικής αγοράς 
εργασίας. Ωστόσο, όταν είναι σκόπιμο, θα 
πρέπει επίσης να υποστηρίζεται η
εθελοντική και δίκαιη κινητικότητα των 
απολυμένων εργαζομένων προκειμένου να 
βοηθηθούν να βρουν νέα εργασία αλλού ή 
σε άλλες περιφέρειες. Ιδιαίτερη έμφαση 
πρέπει να δοθεί στη διάδοση των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή 
εποχή, καθώς και στην πρόσβαση σε 
ψηφιακές τεχνολογίες. Η συμπερίληψη 
χρηματικών επιδομάτων σε μια 
συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων 
υπηρεσιών θα πρέπει να είναι αυστηρά 
περιορισμένη. Οι χρηματοδοτικές 
συνεισφορές θα πρέπει να αποτελούν μια 
προστιθέμενη αξία και να μην 
αντικαθιστούν ποτέ τις οικονομικές 
υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη μέλη 
ή οι εταιρείες βάσει της νομοθεσία ή 
συλλογικών συμβάσεων. Οι εταιρείες θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν 
στην εθνική συγχρηματοδότηση για τα 
μέτρα.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(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 
συνεισφοράς.

(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 και ποιοτική 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 
συνεισφοράς.

Τροπολογία 12

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.

(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, με 
χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο ή 
ανεπαρκείς δεξιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, των 
ηλικιωμένων ανέργων και των ατόμων με 
αναπηρίες, όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας, καθώς και των προερχομένων 
από απομονωμένες ή με περιορισμένη 
πρόσβαση περιοχές, δεδομένου ότι 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 
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ΕΤΠ.

Τροπολογία 13

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 
άμεσα κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
υποβολή πλήρων αιτήσεων για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ
και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα 
πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την ταχεία αξιολόγησή 
τους. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για την 
αξιολόγηση μιας αίτησης, η παροχή 
πρόσθετων πληροφοριών θα πρέπει να 
περιορίζεται χρονικά.

Τροπολογία 14

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.

(25) Θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
ειδικές διατάξεις για τις δραστηριότητες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με 
τις υποθέσεις και τα αποτελέσματα του 
ΕΤΠ. Οι εκθέσεις για κάθε υπόθεση του 
ΕΤΠ θα πρέπει να καθίστανται 
διαθέσιμες και θα πρέπει να είναι
τυποποιημένες ως προς τα μέτρα που 
λαμβάνονται και τα αποτελέσματά τους. 
Με αυτόν τον τρόπο θα προκύψει το 
πρόσθετο πλεονέκτημα οι υποθέσεις να 
γίνονταν συγκρίσιμες, ώστε τα κράτη 
μέλη να μπορούν να ανταλλάσσουν ορθές 
πρακτικές.
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Τροπολογία 15

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.

(29) Προς το συμφέρον των δικαιούχων, 
η βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται γρήγορα
και αποτελεσματικά. 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 και να προσαρμοστούν οι 
διαδικασίες σε συγκεκριμένες ανάγκες, 
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.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το ΕΤΠ συμβάλλει στην καλύτερη 
κατανομή των οφελών της 
παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής 
προόδου, βοηθώντας τους απολυμένους 
εργαζομένους να προσαρμοστούν στις 
διαρθρωτικές αλλαγές, που προκάλεσε η 
παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές 
αλλαγές, καθώς και η μετάβαση σε μια 
φιλική προς το κλίμα, κυκλική οικονομία 
με αποδοτικότητα ως προς την ενέργεια 
και τους πόρους, με στόχο την εύρεση 
νέας απασχόλησης. Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ 
συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών που 
ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
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δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της 
κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής μεταξύ όλων των περιφερειών και 
των κρατών μελών και συμπληρώνει τα 
μέτρα που χρηματοδοτούνται από  το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τροπολογία 17

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 οικονομικής 
στήριξης μέτρων για την ταχύτερη 
δυνατή επανένταξη στην αγορά εργασίας 
με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου 
χρόνου των εκτοπισθέντων εργαζομένων, 
των προσωρινά απασχολουμένων ή των 
αυτοαπασχολουμένων, των οποίων η 
επαγγελματική δραστηριότητα έπαυσε 
κατά τη διάρκεια μεγάλων 
αναδιαρθρώσεων, που αναφέρονται στο 
άρθρο 5.

Τροπολογία 18

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 

2. Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ 
είναι να προσφέρει βοήθεια σε περίπτωση 
αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που 
οφείλονται στις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, η 
αναδιάρθρωση ή εξαφάνιση οικονομικών 
τομέων, ο ανταγωνισμός με ανταγωνιστές 
τρίτων χωρών που έχουν προνομιακή 
θέση σε σχέση με τους κανόνες 
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χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της 
ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που 
βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες.

ανταγωνισμού της ΕΕ, οι εμπορικές 
διαφορές μεταξύ της ΕΕ και τρίτων 
χωρών, οι οικονομικές ή 
χρηματοπιστωτικές κρίσεις, η μετάβαση 
σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, ιδίως σε περιοχές 
που επηρεάζονται από την σταδιακή 
κατάργηση του άνθρακα, ή σαν συνέπεια 
της ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που 
βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες. Οι 
ενέργειες που λαμβάνουν χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το Ταμείο αποσκοπούν 
να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες 
βρίσκουν ποιοτική και βιώσιμη 
απασχόληση μέσα σε έξι μήνες από την 
ημερομηνία εφαρμογής.

Τροπολογία 19

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, ή ο προσωρινά 
απασχολούμενος, η απασχόληση του 
οποίου έπαυσε πρόωρα με απόλυση, ή του 
οποίου η σύμβαση δεν ανανεώθηκε, για 
οικονομικούς λόγους·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «αυτοαπασχολούμενος» άτομο που 
απασχολούσε λιγότερους από 10
εργαζομένους·

β) «αυτοαπασχολούμενος»: άτομο, 
συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη 
διευθύνοντα εταιρείας, που απασχολούσε 
λιγότερους από 15 εργαζομένους·

Τροπολογία 21
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) «αναδιάρθρωση»: κάθε φαινόμενο 
της αγοράς εργασίας που οδηγεί σε 
απολύσεις, με σημαντικό αντίκτυπο στην 
οικονομία μιας δεδομένης επικράτειας.

Τροπολογία 22

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 
τουλάχιστον 150 εργαζομένων, που 
απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, 
εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, σε 
επιχείρηση κράτους μέλους ή 
διασυνοριακής περιφέρειας των 
γειτονικών κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
στις οποίες η εν λόγω παύση ισχύει για 
τους προμηθευτές της ή παραγωγούς των 
επόμενων σταδίων του προϊόντος·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παύση της δραστηριότητας 
περισσότερων από 250 εργαζομένων, που 
απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, 
εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, ιδίως 
σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
όλοι στον ίδιο οικονομικό κλάδο, που 
ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της 
NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι 
σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες 

β) παύση της δραστηριότητας 
τουλάχιστον 150 εργαζομένων, που 
απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, 
εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, ιδίως 
σε ΜΜΕ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
όλοι στον ίδιο οικονομικό κλάδο, που 
ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της 
NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι 
σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες 
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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·

περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, ή σε 
περισσότερες από δύο συνορεύουσες 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, υπό την 
προϋπόθεση ότι πλήττονται περισσότεροι 
από 150 εργαζόμενοι ή 
αυτοαπασχολούμενοι σε δύο περιφέρειες 
από το σύνολο των περιφερειών·

Τροπολογία 24

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.

γ) παύση της δραστηριότητας 
τουλάχιστον 150 εργαζομένων, που 
απολύονται, ή αυτοαπασχολουμένων, 
εντός περιόδου αναφοράς έξι 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.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

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), 

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 2 στοιχεία α), 
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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.

β) ή γ), αν οι απολύσεις έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην απασχόληση και στην 
τοπική ή περιφερειακή οικονομία, 
ιδιαίτερα εάν πρόκειται για 
μονοβιομηχανικές ζώνες. Το αιτούν 
κράτος μέλος διευκρινίζει ποια από τα 
κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 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.

Τροπολογία 26

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 
ενίσχυση, και ιδίως των πλέον 
μειονεκτούντων από τους εργαζομένους 
που έχουν απολυθεί, στην απασχόληση ή 
στην αυτοαπασχόληση.

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 
ενίσχυση, και ιδίως των πλέον 
μειονεκτούντων από τους εργαζομένους 
που έχουν απολυθεί, στην ποιοτική και 
βιώσιμη απασχόληση ή στην 
αυτοαπασχόληση.

Τροπολογία 27

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 

Η διάδοση των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική 
εποχή σε μια οικονομία κυκλική και 
αποδοτική ως προς την ενέργεια και τη 
χρήση των πόρων αποτελεί υποχρεωτικό 
οριζόντιο στοιχείο κάθε προσφερόμενης 
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επαγγελματικά προσόντα και στις ανάγκες 
του εκάστοτε δικαιούχου.

δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών. Το 
επίπεδο κατάρτισης προσαρμόζεται στα 
επαγγελματικά προσόντα και στις ανάγκες 
του εκάστοτε δικαιούχου.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ειδικά χρονικώς περιορισμένα 
μέτρα, όπως επιδόματα αναζήτησης 
εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για τους 
εργοδότες, επιδόματα κινητικότητας, 
κατάρτισης ή διαβίωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων 
για φροντιστές·

β) ειδικά χρονικώς περιορισμένα 
μέτρα, όπως επιδόματα αναζήτησης 
εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για τους 
εργοδότες, επιδόματα κινητικότητας και 
γευμάτων, κατάρτισης ή διαβίωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων 
για φροντιστές· Οι δράσεις αυτές 
προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των 
στοχευόμενων δικαιούχων σε 
δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή 
κατάρτισης.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης 
εξατομικευμένων υπηρεσιών προβλέπει τις 
μελλοντικές προοπτικές της αγοράς 
εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες. 
Η συντονισμένη δέσμη είναι συμβατή προς 
τη μετάβαση σε μια φιλική προς το 
περιβάλλον, κυκλική, αποδοτική ως προς 
τους πόρους και βιώσιμη οικονομία, με 
σταδιακή κατάργηση της εξόρυξης 
άνθρακα, και, επίσης, επικεντρώνεται στη 
διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται 
στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή και 
λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση στην τοπική 
αγορά εργασίας.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίζεται 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τους 
δικαιούχους για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση ή τους εκπροσώπους τους, ή τους 
κοινωνικούς εταίρους.

3. Η συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίζεται 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τους 
δικαιούχους για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση ή τους εκπροσώπους τους και
τους κοινωνικούς εταίρους.

Τροπολογία 31

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.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με βάση τις πληροφορίες που 
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 

4. Με βάση τις πληροφορίες που 
παρέχει το κράτος μέλος, η Επιτροπή 
συμπληρώνει την αξιολόγησή της σχετικά 
με τη συμμόρφωση της αίτησης προς τις 
προϋποθέσεις παροχής χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς εντός 45 εργάσιμων ημερών 
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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.

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 και παρατείνει 
κατά 20 ημέρες την προθεσμία.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τον εντοπισμό, κατά περίπτωση, 
των απολυουσών επιχειρήσεων, των 
προμηθευτών ή των παραγωγών των 
επόμενων σταδίων του προϊόντος, των 
κλάδων, καθώς και των κατηγοριών των 
δικαιούχων για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση, με ανάλυση ανά φύλο, ηλικιακή 
ομάδα και μορφωτικό επίπεδο·

δ) τον εντοπισμό, κατά περίπτωση, 
των απολυουσών επιχειρήσεων, των 
προμηθευτών ή των παραγωγών των 
επόμενων σταδίων του προϊόντος, των 
κλάδων, καθώς και των κατηγοριών των 
δικαιούχων για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση, με ανάλυση ανά φύλο, ηλικία
και μορφωτικό επίπεδο·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τον αναμενόμενο αντίκτυπο των 
απολύσεων όσον αφορά την οικονομία και 
την απασχόληση σε τοπικό, περιφερειακό 
ή εθνικό επίπεδο·

ε) τον αναμενόμενο αντίκτυπο των 
απολύσεων όσον αφορά την οικονομία και 
την απασχόληση σε τοπικό, περιφερειακό 
ή εθνικό επίπεδο και κατά περίπτωση 
διασυνοριακό·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) λεπτομερή περιγραφή της στ) λεπτομερή περιγραφή της 
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συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων 
υπηρεσιών και των συναφών δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένου ιδίως κάθε μέτρου 
στήριξης πρωτοβουλιών απασχόλησης για 
τους μειονεκτούντες δικαιούχους, τους 
ηλικιωμένους δικαιούχους και τους 
δικαιούχους νεαρής ηλικίας·

συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων 
υπηρεσιών και των συναφών δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένου ιδίως κάθε μέτρου 
στήριξης πρωτοβουλιών απασχόλησης για 
τους μειονεκτούντες δικαιούχους, τους 
ανειδίκευτους, τους ηλικιωμένους ή 
νεαρής ηλικίας δικαιούχους, και τους 
δικαιούχους από μειονεκτούσες 
περιφέρειες·

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ α) δήλωση ότι οι προτεινόμενες 
δράσεις θα συμπληρώνουν τις δράσεις 
που χρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία και ότι θα 
προλαμβάνεται τυχόν διπλή 
χρηματοδότηση.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη στους δικαιούχους για 
τους οποίους ζητείται ενίσχυση 
συμπληρώνει τα μέτρα των κρατών μελών 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων όσων 
συγχρηματοδοτούνται από ταμεία της 
Ένωσης, σύμφωνα με τις συστάσεις που 
ορίζονται στο πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ 
για την πρόβλεψη της αλλαγής και την 
αναδιάρθρωση.

2. Η στήριξη στους δικαιούχους για 
τους οποίους ζητείται ενίσχυση 
συμπληρώνει τα μέτρα των κρατών μελών 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, αλλά 
και κατά περίπτωση διασυνοριακό
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων όσων 
συγχρηματοδοτούνται από ταμεία και 
προγράμματα της Ένωσης, σύμφωνα με 
τις συστάσεις που ορίζονται στο πλαίσιο 
ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της 
αλλαγής και την αναδιάρθρωση.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή και το αιτούν κράτος 
μέλος εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, τον 
συντονισμό της βοήθειας από τα ταμεία 
της Ένωσης.

4. Η Επιτροπή και το αιτούν κράτος 
μέλος εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, τον 
συντονισμό της βοήθειας από τα ταμεία 
και προγράμματα της Ένωσης.

Τροπολογία 39

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.

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 μαζί με αιτιολόγηση, και 
τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου στη διαδικασία του 
προϋπολογισμού.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι δικαιούχοι της στήριξης του 
ΕΤΠ και οι διαχειριστικές αρχές έχουν 
την υποχρέωση να κοινοποιούν 
πληροφορίες προκειμένου να αυξηθεί η 
προβολή του ταμείου.
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Τροπολογία 41

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 15 
εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της 
αίτησης με τις προϋποθέσεις χορήγησης 
οικονομικής στήριξης, το ποσό της τυχόν 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 
που μπορεί να χορηγηθεί εντός των ορίων 
των διαθέσιμων πόρων.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Σε περίπτωση που, βάσει της 
αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με 
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, και παρέχει την 
σχετική αιτιολόγηση.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν ένας δικαιούχος αποκτήσει 4. Αν ένας δικαιούχος αποκτήσει 
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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.

πρόσβαση σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης για επαγγελματική 
επανειδίκευση ή έναρξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 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.

Τροπολογία 44

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 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·

Τροπολογία 45

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 

1. Έως την 1η Αυγούστου 2021 και, 
στη συνέχεια, ανά διετία, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο διεξοδική ποσοτική και 
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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.

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, την ταχύτητα 
της επεξεργασίας τους και πιθανές 
ελλείψεις στους υφιστάμενους κανόνες, 
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.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η έκθεση διαβιβάζεται προς 
ενημέρωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, στην Επιτροπή των 
Περιφερειών και στους κοινωνικούς 
εταίρους.

2. Η έκθεση διαβιβάζεται προς 
ενημέρωση στα κράτη μέλη, στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην 
Επιτροπή των Περιφερειών και στους 
κοινωνικούς εταίρους.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 9 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- με επαγγελματική πείρα μικρότερη 
των 2 ετών,

- με επαγγελματική πείρα 2 έως 10 ετών,

- με επαγγελματική πείρα άνω των 10 
ετών. 
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