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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Παρά τη συνολικά θετική επίδραση της 
παγκοσμιοποίησης στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση εντός της Κοινότητας, κρίνεται 
πρόσφορο να συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(εφεξής καλούμενο «το ΕΤΠ»), μέσω του 
οποίου η Κοινότητα θα επιδείξει την 
αλληλεγγύη της στους εργαζομένους που 
πλήττονται από τις απολύσεις λόγω 
διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο 
εμπόριο.

(1) Λόγω της επίδρασης της 
παγκοσμιοποίησης στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση εντός της Κοινότητας, κρίνεται 
πρόσφορο να συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(εφεξής καλούμενο «το ΕΤΠ»), μέσω του 
οποίου η Κοινότητα θα επιδείξει την 
αλληλεγγύη της στους εργαζομένους που 
πλήττονται από τις απολύσεις λόγω 
διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο 
εμπόριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καθιστά την διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 1 πιο ρεαλιστική.
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Παρά τη συνολικά θετική επίδραση της 
παγκοσμιοποίησης στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση εντός της Κοινότητας, κρίνεται 
πρόσφορο να συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(εφεξής καλούμενο «το ΕΤΠ»), μέσω του 
οποίου η Κοινότητα θα επιδείξει την 
αλληλεγγύη της στους εργαζομένους που 
πλήττονται από τις απολύσεις λόγω 
διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο 
εμπόριο.

(1) Παρά τη συνολικά θετική επίδραση της 
παγκοσμιοποίησης στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση εντός της Κοινότητας, κρίνεται 
πρόσφορο να συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(εφεξής καλούμενο «το ΕΤΠ»), μέσω του 
οποίου η Κοινότητα θα επιδείξει την 
αλληλεγγύη της στους εργαζομένους που 
πλήττονται από τις απολύσεις λόγω 
διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο 
εμπόριο, με δίκαιο τρόπο.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι βασικό να εξασφαλισθεί και να καταδειχθεί η δίκαιη χρήση του ΕΤΠ για την βοήθεια 
των ευρωπαίων εργαζομένων.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

(1α) Οι αρνητικές συνέπειες της 
παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να 
αντιμετωπισθούν κατ' αρχήν με 
μακροπρόθεσμη, αειφόρο κοινοτική 
στρατηγική για την εμπορική πολιτική με 
στόχο παγκόσμια υψηλά κοινωνικά και  
οικολογικά πρότυπα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση της παγκοσμιοποίησης πρέπει να αντιμετωπισθούν με 
προληπτική και αειφόρο εμπορική πολιτική της Κοινότητας. Το ΕΤΠ πρέπει να είναι ένα μέσο 
δεύτερης γραμμής.
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

(1α) Η βοήθεια που παρέχει το Ταμείο 
πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να 
έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες και πολλές φορές 
απρόβλεπτες καταστάσεις που 
δημιουργούνται στην αγορά.

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στη διεθνή και ευρωπαϊκή αγορά είναι διαρκώς 
μεταβαλλόμενες και συχνά απρόβλεπτες. Το Ταμείο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
προσαρμόζεται στις συνθήκες αυτές και στις απαιτήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε 
φορά.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 1β (νέα)

(1β) Χρειάζεται διεξοδικότερη 
παρακολούθηση, έρευνα και καταγραφή 
πληροφοριών σε συνεχή βάση εκ μέρους 
της Επιτροπής ώστε να γίνει καλύτερα και 
πλήρως κατανοητή η εμβέλεια του 
ζητήματος της υπεράκτιας 
δραστηριότητας, περιλαμβανομένων 
προβλέψεων με βάση τον βαθμό στον οποίο 
ο υπεράκτιος ανταγωνισμός επηρεάζει ήδη 
τις βιομηχανίες της ΕΕ, τα επαρκή 
προγράμματα συλλογής δεδομένων σχετικά 
με τις επικρατούσες τάσεις στην ποσότητα 
και στην τομεακή σύνθεση των 
επαγγελμάτων που κινούνται προς 
υπεράκτια κατεύθυνση, την ακριβή 
ανάλυση του οικονομικού κόστους της 
υπεράκτιας δραστηριότητας 
(συμπεριλαμβανομένων των απωλειών σε 
φορολογικά έσοδα και των κοινωνικών 
δαπανών που απαιτούνται για τη στήριξη 
των απολυομένων εργαζομένων), τα 



PE 378.591v01-00 4/17 AM\630028EL.doc

EL

στοιχεία για την αναδιάταξη του εργατικού 
δυναμικού και τα νέα μισθολογικά του 
επίπεδα, καθώς και την ανάλυση των 
ευρύτερων επιπτώσεων επί των 
κοινοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προβλέψεις έγκαιρης προειδοποίησης και αξιολόγηση των στοιχείων για τις επιπτώσεις της 
υπεράκτιας δραστηριότητας αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη καταλλήλων 
κοινοτικών πολιτικών αντιμετώπισης.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Το ΕΤΠ πρέπει να παρέχει ειδική 
έκτακτη στήριξη για να διευκολύνεται η 
επανένταξη στην απασχόληση των 
εργαζομένων σε περιοχές και κλάδους που 
κλονίζονται από σοβαρή αναστάτωση της 
οικονομικής δραστηριότητας.

(2) Το ΕΤΠ πρέπει να παρέχει ειδική 
έκτακτη στήριξη για να διευκολύνεται η 
επανένταξη στην απασχόληση των 
εργαζομένων σε περιοχές και κλάδους που 
πλήττονται ιδιαίτερα σοβαρά από τη 
διαρθρωτική αλλαγή ως αποτέλεσμα της 
παγκοσμιοποίησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι επιθυμητές και η περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς και η ίδια η 
παγκοσμιοποίηση. Οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι απαραίτητες και σκόπιμες σε συνδυασμό με 
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης και θα 
οδηγήσουν σε καλύτερη κατανομή των πόρων και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου για την 
κοινωνία στο σύνολό της. Η αναφορά στην 'αναστάτωση της οικονομικής δραστηριότητας' δεν 
είναι συνεπώς σκόπιμη.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Οι δραστηριότητες του ΕΤΠ πρέπει να 
είναι συνεκτικές και συμβατές με τις άλλες 

(4) Οι δραστηριότητες του ΕΤΠ πρέπει να 
είναι συνεκτικές και συμβατές με τις άλλες 
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κοινοτικές πολιτικές και να συνάδουν με το 
κοινοτικό κεκτημένο.

κοινοτικές πολιτικές και να συνάδουν με το 
κοινοτικό κεκτημένο και ιδιαίτερα με 
δράσεις που αναλαμβάνονται στα πλαίσια 
των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Η ενέργεια που χρηματοδοτείται βάσει 
του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να 
λαμβάνει χρηματοδοτική βοήθεια από άλλα 
κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα.

(5) Η ενέργεια που χρηματοδοτείται βάσει 
του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να 
λαμβάνει χρηματοδοτική βοήθεια από άλλα 
κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα.

Ωστόσο, είναι απαραίτητος ο συντονισμός 
με τα υφιστάμενα ή προγραμματιζόμενα 
μέτρα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης 
στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης, 
αν και αυτός ο συντονισμός δεν θα έπρεπε 
να οδηγήσει στη δημιουργία παράλληλων ή 
συμπληρωματικών δομών διαχείρισης για 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΠ·

Or. en

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 21
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Με τον παρόντα κανονισμό συστήνεται το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, εφεξής καλούμενο «το 
ΕΤΠ», με σκοπό να δοθεί στην Κοινότητα η 
δυνατότητα να παρέχει στήριξη στους 
εργαζομένους που απολύονται λόγω 
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή 
του παγκόσμιου εμπορίου, στις περιπτώσεις 
όπου οι απολύσεις αυτές έχουν σοβαρό 
ανεπιθύμητο αντίκτυπο στην περιφερειακή

1. Με τον παρόντα κανονισμό συστήνεται το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, εφεξής καλούμενο «το 
ΕΤΠ», με σκοπό να δοθεί στην Κοινότητα η 
δυνατότητα να παρέχει στήριξη στους 
εργαζομένους που απολύονται λόγω 
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή 
του παγκόσμιου εμπορίου, στις περιπτώσεις 
όπου οι απολύσεις αυτές έχουν σοβαρό 
ανεπιθύμητο αντίκτυπο στον πρωτογενή και 
τριτογενή τομέα της περιφερειακής ή 
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ή τοπική οικονομία. τοπικής οικονομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τον αγροτικό τομέα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικά μέσα της ΚΑΠ.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 22
Άρθρο 2, εισαγωγική πρόταση

Το ΕΤΠ χορηγεί χρηματοδοτική 
συνεισφορά στις περιπτώσεις όπου μεγάλες 
διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου προκαλούν σοβαρή 
οικονομική αναστάτωση, κυρίως 
κατακόρυφη αύξηση εισαγωγών στην ΕΕ ή 
προοδευτική μείωση του μεριδίου αγοράς 
της ΕΕ σε συγκεκριμένο κλάδο ή 
μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες, γεγονός 
που έχει ως αποτέλεσμα:

Το ΕΤΠ χορηγεί χρηματοδοτική 
συνεισφορά στις περιπτώσεις όπου μεγάλες 
διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου προκαλούν σοβαρή 
οικονομική αναστάτωση, κυρίως 
κατακόρυφη αύξηση εισαγωγών στην ΕΕ ή 
απότομη μείωση του μεριδίου αγοράς της 
ΕΕ σε συγκεκριμένο κλάδο ή 
μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες, γεγονός 
που έχει ως αποτέλεσμα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει σε ξαφνική απότομη μείωση του μεριδίου 
αγοράς της ΕΕ ως αποτέλεσμα των αιτίων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 23
Άρθρο 2, εισαγωγική πρόταση

Το ΕΤΠ χορηγεί χρηματοδοτική 
συνεισφορά στις περιπτώσεις όπου μεγάλες 
διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου προκαλούν σοβαρή 
οικονομική αναστάτωση, κυρίως 
κατακόρυφη αύξηση εισαγωγών στην ΕΕ ή 
προοδευτική μείωση του μεριδίου αγοράς 
της ΕΕ σε συγκεκριμένο κλάδο ή 
μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες, γεγονός 

Το ΕΤΠ χορηγεί χρηματοδοτική 
συνεισφορά στις περιπτώσεις όπου μεγάλες
διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου προκαλούν σοβαρή 
οικονομική αναστάτωση, κυρίως 
κατακόρυφη αύξηση εισαγωγών στην ΕΕ ή 
προοδευτική μείωση του μεριδίου αγοράς 
της ΕΕ σε συγκεκριμένο κλάδο ή 
μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες ή σε άλλο 
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που έχει ως αποτέλεσμα: κράτος μέλος της ΕΕ, γεγονός που έχει ως 
αποτέλεσμα:

Or. el

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο παρέμβασης του Ταμείου πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την εσωτερική 
μετακίνηση επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα λαμβάνει χώρα μεταξύ κρατών μελών, έτσι ώστε 
να αποτραπούν αδικίες από διαφοροποιημένη μεταχείριση απολυμένων από μετεγκαταστάσεις 
εντός και εκτός ΕΕ. Ο λόγος μετεγκατάστασης μπορεί να αφορά  φθηνότερα εργατικά ή και 
άλλα χαμηλότερα λειτουργικά κόστη στο κράτος υποδοχής.

Τροπολογία: Šarūnas Birutis

Τροπολογία 24
Άρθρο 2, στοιχείο (α)

(α) τουλάχιστον 1 000 απολύσεις σε μια 
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές 
της ή οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων 
του προϊόντος, σε περιφέρεια όπου η 
ανεργία, μετρούμενη σε επίπεδο NUTS III, 
είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ 
ή του κράτους μέλους,

(α) τουλάχιστον 500 απολύσεις σε μια 
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές 
της ή οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων 
του προϊόντος, σε περιφέρεια όπου η 
ανεργία, μετρούμενη σε επίπεδο NUTS III, 
είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ 
ή του κράτους μέλους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο των 1000 απολύσεων είναι πολύ περιοριστικό για επιχειρήσεις σε μικρότερα κράτη 
μέλη της ΕΕ.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 25
Άρθρο 2, στοιχείο (α)

(α) τουλάχιστον 1 000 απολύσεις σε μια 
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές 
της ή οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων 
του προϊόντος, σε περιφέρεια όπου η 
ανεργία, μετρούμενη σε επίπεδο NUTS III, 

(α) τουλάχιστον 500 απολύσεις σε μια 
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές 
της ή οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων 
του προϊόντος, σε περιφέρεια όπου η 
ανεργία, μετρούμενη σε επίπεδο NUTS III, 
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είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ 
ή του κράτους μέλους,

είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ 
ή του κράτους μέλους,

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το μέγεθος των επιχειρήσεων διαφέρει στις διάφορες χώρες της ΕΕ, το κριτήριο
της απόλυσης 500 ατόμων μπορεί να ικανοποιήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 26
Άρθρο 2, στοιχείο (β)

(β) τουλάχιστον 1 000 απολύσεις, εντός 6 
μηνών, σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
ενός κλάδου, μετρούμενες σε επίπεδο 
NACE 2, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το 1% της απασχόλησης στην 
περιφέρεια, μετρούμενης σε επίπεδο NUTS 
II.

(β) τουλάχιστον 500 απολύσεις, εντός 6 
μηνών, σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
ενός κλάδου, μετρούμενες σε επίπεδο 
NACE 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν επίσης πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση που δικαιούνται, ο κρίσιμος αριθμός των απολυομένων πρέπει να μειωθεί. Θα 
ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ικανοποιηθεί το δεύτερο κριτήριο, δεδομένης της κατάστασης επί 
τόπου στα μικρά κράτη μέλη, και κατά συνέπεια, πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία: Šarūnas Birutis

Τροπολογία 27
Άρθρο 2, στοιχείο (β)

(β) τουλάχιστον 1 000 απολύσεις, εντός 6 
μηνών, σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
ενός κλάδου, μετρούμενες σε επίπεδο 
NACE 2, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το 1% της απασχόλησης στην 
περιφέρεια, μετρούμενης σε επίπεδο NUTS 

(β) τουλάχιστον 500 απολύσεις, εντός 10 
μηνών, σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
ενός κλάδου, μετρούμενες σε επίπεδο 
NACE 2, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το 1% της απασχόλησης στην 
περιφέρεια, μετρούμενης σε επίπεδο NUTS 
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II. II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο των 1000 απολύσεων είναι πολύ υψηλό για να αξιολογηθεί η βαρύτητα της 
οικονομικής αναστάτωσης εάν επιθυμούμε, όπως αναφέρει ο κανονισμός, να καλύψουμε τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι ουσιαστικά εκείνες που πλήττονται περισσότερο από 
την ελευθέρωση του εμπορίου και είναι οι πρώτες που υφίστανται τις συνέπειες των 
διαρθρωτικών αλλαγών στα παγκόσμια εμπορικά ρεύματα. Η προτεινόμενη περίοδος των έξι 
μηνών είναι πολύ σύντομη για να αξιολογηθεί η βαρύτητα της οικονομικής αναστάτωσης.

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 28
Άρθρο 2, στοιχείο (β)

(β) τουλάχιστον 1 000 απολύσεις, εντός 6 
μηνών, σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
ενός κλάδου, μετρούμενες σε επίπεδο 
NACE 2, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το 1% της απασχόλησης στην 
περιφέρεια, μετρούμενης σε επίπεδο NUTS 
II.

(β) τουλάχιστον 750 απολύσεις, εντός 6 
μηνών, σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
ενός κλάδου, μετρούμενες σε επίπεδο 
NACE 2, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το 1% της απασχόλησης στην 
περιφέρεια, μετρούμενης σε επίπεδο NUTS 
II.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το μέγεθος των επιχειρήσεων διαφέρει  στις διάφορες χώρες της ΕΕ, το κριτήριο 
της απόλυσης 750 ατόμων μπορεί να ικανοποιήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 29
Άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα)

Ωστόσο, ακόμη κι όταν τα ποσοτικά 
κριτήρια που αναφέρονται στα εδάφια α) 
και β) δεν πληρούνται, η Επιτροπή μπορεί 
να θεωρήσει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί 
να ζητήσει την παρέμβαση του ΤΠΠ 
εφόσον αυτό δεόντως δικαιολογείται από 
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τις ιδιαίτερες περιστάσεις που ισχύουν στο 
κράτος μέλος.

Or. el

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να περιληφθεί στον κανονισμό ένα πολιτικό κριτήριο αξιολόγησης της 
επιλεξιμότητας των υποψηφιοτήτων έτσι ώστε η αυστηρότητα που απορρέει από την ύπαρξη 
ενός αριθμού να μην καθιστά αδύνατη την παρέμβαση του ΤΠΠ σε καταστάσεις όπου 
πληρούνται οι λοιπές προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί, για παράδειγμα η Μάλτα ή η 
Κύπρος να υπόκειται στα ίδια ποσοτικά κριτήρια με τη Γερμανία το ΗΒ ή άλλα μεγάλα ΚρΜ. 
Αυτό θα καθιστούσε τη χρήση του Ταμείου εξορισμού αποκλειστική για έναν περιορισμένο 
αριθμό ΚρΜ.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 30
Άρθρο 3

Η χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του 
παρόντος κανονισμού χορηγείται για 
ενέργειες στο πλαίσιο συντονισμένης 
δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αποσκοπούν στην επανένταξη απολυμένων 
εργαζομένων στην αγορά εργασίας και 
περιλαμβάνουν:

Η χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του 
παρόντος κανονισμού χορηγείται για:
1. Ενέργειες στο πλαίσιο συντονισμένης 
δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αποσκοπούν στην επανένταξη απολυμένων 
εργαζομένων στην αγορά εργασίας και 
περιλαμβάνουν:

(α) ενεργητικά μέτρα για την αγορά 
εργασίας, όπως βοήθεια για την αναζήτηση 
εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, 
ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και 
επανακατάρτιση μεταξύ άλλων και σε 
δεξιότητες ΤΠΕ, βοήθεια για 
επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας και 
προώθηση της επιχειρηματικότητας ή 
ενίσχυση για αυτοαπασχόληση·

(α) ενεργητικά μέτρα για την αγορά 
εργασίας, όπως βοήθεια για την αναζήτηση 
εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, 
ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και 
επανακατάρτιση μεταξύ άλλων και σε 
δεξιότητες ΤΠΕ, βοήθεια για 
επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας και 
προώθηση της επιχειρηματικότητας ή 
ενίσχυση για αυτοαπασχόληση·

(β) ειδικές μισθολογικές προσαυξήσεις για 
μικρό χρονικό διάστημα, όπως επιδόματα 
αναζήτησης εργασίας, επιδόματα 
κινητικότητας, επιδόματα εισοδηματικής 
ενίσχυσης σε άτομα που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες κατάρτισης, καθώς και 
προσωρινά επιδόματα για εργαζομένους 
ηλικίας τουλάχιστον 50 ετών οι οποίοι 
δέχονται να επανέλθουν στην αγορά 

(β) ειδικές μισθολογικές προσαυξήσεις για 
μικρό χρονικό διάστημα, όπως επιδόματα 
αναζήτησης εργασίας, επιδόματα 
κινητικότητας, επιδόματα εισοδηματικής 
ενίσχυσης σε άτομα που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες κατάρτισης, καθώς και 
προσωρινά επιδόματα για εργαζομένους 
ηλικίας τουλάχιστον 50 ετών οι οποίοι 
δέχονται να επανέλθουν στην αγορά 
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εργασίας με χαμηλότερες αποδοχές. εργασίας με χαμηλότερες αποδοχές.

1α. την πρόβλεψη μικροχρηματοδότησης 
και μέτρων για την κοινωνική 
ενσωμάτωση που ενισχύουν το Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας 
(ΠΑΚ) και οι κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για 
τις μικροεπιχειρήσεις και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις που λειτουργούν στα πλαίσια 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέρος της συνεισφοράς του ΤΠΕ πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των υφισταμένων 
μέτρων που στοχεύουν στη διευκόλυνση της προσαρμογής στη διαρθρωτική αλλαγή.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 31
Άρθρο 3, στοιχείο (α)

(α) ενεργητικά μέτρα για την αγορά 
εργασίας, όπως βοήθεια για την αναζήτηση 
εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, 
ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και 
επανακατάρτιση μεταξύ άλλων και σε 
δεξιότητες ΤΠΕ, βοήθεια για 
επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας και 
προώθηση της επιχειρηματικότητας ή 
ενίσχυση για αυτοαπασχόληση·

(α) ενεργητικά μέτρα για την αγορά 
εργασίας, όπως βοήθεια για την αναζήτηση 
εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, 
ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και 
επανακατάρτιση μεταξύ άλλων και σε 
δεξιότητες ΤΠΕ και προώθηση της 
επιχειρηματικότητας ή ενίσχυση για 
αυτοαπασχόληση, συμπεριλαμβανομένων 
των μικροπιστώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας διαγράφεται διότι αποτελεί συγκεκριμένο 
εργαλείο των εταιριών για την απάλυνση των απολύσεων που θα πρέπει να καταβληθεί από τον 
εργοδότη. Προστίθεται μια σαφής αναφορά στο χρήσιμο εργαλείο των μικροπιστώσεων.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 32
Άρθρο 3, στοιχείο (β)
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(β) ειδικές μισθολογικές προσαυξήσεις για 
μικρό χρονικό διάστημα, όπως επιδόματα 
αναζήτησης εργασίας, επιδόματα 
κινητικότητας, επιδόματα εισοδηματικής 
ενίσχυσης σε άτομα που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες κατάρτισης, καθώς και 
προσωρινά επιδόματα για εργαζομένους 
ηλικίας τουλάχιστον 50 ετών οι οποίοι 
δέχονται να επανέλθουν στην αγορά 
εργασίας με χαμηλότερες αποδοχές.

διαγράφεται

Or. cs

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή αντιβαίνει στη νομική βάση του κανονισμού στο βαθμό που αφορά την 
κοινωνική πρόνοια και όχι την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Αντιβαίνει επίσης στην αρχή 
της επικουρικότητας στο μέτρο που η δράση που θα αναληφθεί από την Κοινότητα στην 
περίπτωση αυτή θα αντικαταστήσει απλώς τη δράση που αναλαμβάνεται από τα κράτη μέλη και 
δεν θα προσφέρει προστιθέμενη αξία. Και τέλος, κρίνεται λογικό να κατευθύνονται οι 
περιορισμένοι πόροι του ΕΤΠ προς την ανάπτυξη της εταιρίας που έχει πληγεί και την ενίσχυση 
της ικανότητας των εργαζομένων που έχουν απολυθεί να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 33
Άρθρο 3, στοιχείο (α)

(β) ειδικές μισθολογικές προσαυξήσεις για 
μικρό χρονικό διάστημα, όπως επιδόματα 
αναζήτησης εργασίας, επιδόματα 
κινητικότητας, επιδόματα εισοδηματικής 
ενίσχυσης σε άτομα που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες κατάρτισης, καθώς και
προσωρινά επιδόματα για εργαζομένους 
ηλικίας τουλάχιστον 50 ετών οι οποίοι 
δέχονται να επανέλθουν στην αγορά 
εργασίας με χαμηλότερες αποδοχές.

(β) ειδικές μισθολογικές προσαυξήσεις για 
μικρό χρονικό διάστημα, όπως επιδόματα 
αναζήτησης εργασίας, επιδόματα 
κινητικότητας, επιδόματα εισοδηματικής 
ενίσχυσης σε άτομα που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες κατάρτισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή της ηλικιακής διάκρισης που παραβιάζει το Άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ και 
υπερβαίνει τα όρια του σκόπιμου και αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου νόμιμου 
στόχου (βλ. απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην Υπόθεση C-144/04).
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 34
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Το κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή αίτηση για συνεισφορά του ΕΤΠ 
εντός 10 εβδομάδων από την ημερομηνία 
κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 2 για την κινητοποίηση πόρων 
του ΕΤΠ.

1. Το κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή αίτηση για συνεισφορά του ΕΤΠ 
εντός 12 εβδομάδων από την ημερομηνία 
κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 2 για την κινητοποίηση πόρων 
του ΕΤΠ και σε κάθε περίπτωση από την 
ημερομηνία της τελευταίας απόλυσης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Ο χρόνος πρέπει να επιμηκυνθεί έτσι ώστε να είναι επαρκής για τη συγκέντρωση των πλήρων 
και αναλυτικών στοιχείων που απαιτεί το άρθρο 5. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι απόλυτα 
σαφές από πότε ξεκινά η προθεσμία.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 35
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που 
συνδέει τις απολύσεις με τις μεγάλες 
διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου, αποδείξεις για τον 
αριθμό των απολύσεων, καθώς και 
εξηγήσεις για τον απρόβλεπτο χαρακτήρα 
αυτών των απολύσεων·

(α) τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που 
συνδέει τις απολύσεις με τις μεγάλες 
διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου και αποδείξεις για τον 
αριθμό των απολύσεων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιβεβαιωθεί το κατά πόσον οι διαρθρωτικές αλλαγές μπορούσαν ή 
όχι να προβλεφθούν. Επιπλέον, ακόμη και οι προβλέψιμες μαζικές διαρθρωτικές αλλαγές έχουν 
σοβαρές κοινωνικές συνέπειες. 
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Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 36
Άρθρο 5, παράγραφος 5 

5. Βάσει των στοιχείων της παραγράφου 2, η 
Επιτροπή εκτιμά, σε συνεργασία με το 
κράτος μέλος, εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

5. Βάσει των στοιχείων της παραγράφου 2, η 
Επιτροπή εκτιμά εντός τριάντα ημερών από 
την παραλαβή της αίτησης και σε 
συνεργασία με το κράτος μέλος, εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφέρεται στον κανονισμό η χρονική περίοδος κατά την οποία η Επιτροπή 
θα εκτιμήσει την αίτηση για χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 37
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Η παρέμβαση του ΕΤΠ συμπληρώνει τις 
ενέργειες των κρατών μελών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

2. Η παρέμβαση του ΕΤΠ συμπληρώνει τις 
ενέργειες των κρατών μελών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5, και δράσεων που 
συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπληρωματικότητα και ο συντονισμός με δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία μπορούν να ενισχύσουν την συνοχή της βοήθειας του ΕΤΠ και άλλων 
κοινοτικών πολιτικών όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 4 και 5.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 38
Άρθρο 6, παράγραφος 5
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5. Το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι 
ειδικές ενέργειες που λαμβάνουν 
συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν λαμβάνουν και 
βοήθεια από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της 
Κοινότητας.

5. Το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι 
ειδικές ενέργειες που λαμβάνουν 
συνεισφορά από το ΕΤΠ, με εξαίρεση τις 
ενέργειες που διευκρινίζονται στο Άρθρο 3, 
σημείο 1(α), δεν λαμβάνουν και βοήθεια 
από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της 
Κοινότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην προτεινόμενη τροπολογία στο Άρθρο 3.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 39
Άρθρο 7

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προωθούν 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και εξασφαλίζουν ότι για την πρόσβαση 
στη στήριξη του ΕΤΠ να αποφεύγεται κάθε 
διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και η ενσωμάτωση της 
προοπτικής του φύλου προωθούνται κατά 
τα διάφορα στάδια εφαρμογής του ΕΤΠ.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προβαίνουν 
στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε διάκριση λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
κατά τα διάφορα στάδια εφαρμογής του 
ΕΤΠ και ιδιαίτερα, όσον αφορά την 
πρόσβαση σε αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει αυτήν την ρήτρα των μη διακρίσεων με τη διατύπωση 
του Άρθρου 16 του Κανονισμού του Συμβουλίου περί θεσπίσεως των γενικών διατάξεων του 
ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής.
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Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 40
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Βάσει της εκτίμησης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 5 και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη 
τον αριθμό των απολύσεων, τις 
προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο 
κόστος, η Επιτροπή αποφασίζει το ταχύτερο 
δυνατόν εάν πρέπει να παρασχεθεί 
χρηματοδοτική συνεισφορά και ποιο πρέπει 
να είναι το ύψος της, εντός των ορίων των 
διαθέσιμων πόρων.

1. Βάσει της εκτίμησης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 5 και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη 
τον αριθμό των απολύσεων, τις 
προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο 
κόστος, η Επιτροπή αποφασίζει εντός 
τριάντα ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης που υποβάλλεται από το κράτος 
μέλος σύμφωνα με το Άρθρο 5, 
παράγραφος 2, εάν πρέπει να παρασχεθεί 
χρηματοδοτική συνεισφορά και ποιο πρέπει 
να είναι το ύψος της, εντός των ορίων των 
διαθέσιμων πόρων.

Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% 
του συνόλου του εκτιμώμενου κόστους που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο δ).

Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% 
του συνόλου του εκτιμώμενου κόστους που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) για τις περιοχές που 
καλύπτονται από το κριτήριο της
ανταγωνιστικότητας, και το 70% για τις 
περιοχές που καλύπτονται από το κριτήριο 
της σύγκλισης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι  το Ταμείο παρεμβαίνει σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης, κρίνεται ότι  ο χρόνος για τη λήψη 
αποφάσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χορήγηση χρηματοδότησης θα πρέπει 
να είναι σύντομος. Είναι ωστόσο απαραίτητο να αναφέρεται στον κανονισμό ο χρόνος στα 
πλαίσια του οποίου η Επιτροπή πρέπει να αποφανθεί σχετικά με την αίτηση βοήθειας του  ΕΤΠ.

Εξάλλου, λόγω του διαφορετικού βαθμού οικονομικής ανάπτυξης των διαφόρων κρατών μελών 
της ΕΕ κρίνεται ότι η βοήθεια του ΕΤΠ θα πρέπει να αντανακλά αυτές τις διαφορές.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 41
Άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο 2

Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75%
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του συνόλου του εκτιμώμενου κόστους που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο δ).

του συνόλου του εκτιμώμενου κόστους που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο δ).

Or. el

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό χρηματοδότησης στο 50% είναι πολύ περιορισμένο για να εξυπηρετήσει 
ουσιαστικά το σκοπό για τον οποίο το Ταμείο συστήνεται, να δείξει δηλαδή πραγματική 
αλληλεγγύη στις τοπικές, περιφερειακές ή και εθνικές οικονομίες που αντιμετωπίζουν το 
οδυνηρό πλήγμα της παγκοσμιοποίησης.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 42
Άρθρο 20, παράγραφος 1

Βάσει της πρώτης ετήσιας έκθεσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 16, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να 
επανεξετάσουν τον παρόντα κανονισμό, 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ επιτυγχάνει τον 
στόχο της αλληλεγγύης και ότι οι διατάξεις 
του κανονισμού λαμβάνουν επαρκώς υπόψη 
τα οικονομικά, κοινωνικά και γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά όλων των κρατών μελών.

Βάσει της πρώτης ετήσιας έκθεσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 16, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να 
επανεξετάσουν τον παρόντα κανονισμό, 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ επιτυγχάνει τον 
στόχο της αλληλεγγύης και ότι οι διατάξεις 
του κανονισμού λαμβάνουν επαρκώς υπόψη 
τα οικονομικά, κοινωνικά και γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά όλων των κρατών μελών. 
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν 
επιτυγχάνονται οι στόχοι του ΕΤΠ με βάση 
το διαθέσιμο ετήσιο ποσό, η Επιτροπή 
προτείνει αναπροσαρμογή του.

Or. el

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αξιολογείται η λειτουργία του Ταμείου με στόχο να διαπιστώνεται κατά πόσο το 
ποσόν που διατίθεται επαρκεί ώστε να εκπληρώνει τους στόχους για τους οποίους 
δημιουργήθηκε αυτό το Ταμείο.


