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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Χωρίς να φιλοδοξούμε σε μία ενδελεχή αξιολόγηση της παγκοσμιοποίησης αυτής καθαυτής, 
οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι τα πλεονεκτήματα της συμβαδίζουν επίσης  με μια δέσμη 
δυσχερειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί βεβαίως να αντιδράσει μέσω σειράς 
πρωτοβουλιών. Ωστόσο, τα υφιστάμενα μέτρα και πολιτικές πρωτοβουλίες δεν της 
επιτρέπουν να αντιμετωπίσει πλήρως τα προβλήματα που προκύπτουν. Εάν κρίνουμε ότι η 
αποτελεσματικότερη αντίδραση στις μεταβολές της δομής του παγκοσμίου εμπορίου και τις 
επιπτώσεις τους στους εργαζομένους απαιτεί τη θέσπιση μέτρων σε ένα προκαταρκτικό 
στάδιο, όπως η επένδυση στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, η υποστήριξη και 
ενθάρρυνση των επιχειρήσεων, η εντατικοποίηση της χρηματοδότησης της επιστήμης και της 
έρευνας, η αύξηση της ελαστικότητας στην αγορά εργασίας και, ως εκ τούτου, η δημιουργία 
των προϋποθέσεων για μια συνολική αύξηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, 
οφείλουμε παράλληλα να επικροτήσουμε τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), τούτο δε για πολλούς λόγους.

Εάν πρόθεση της επιτροπής είναι μεταξύ άλλων να εκπέμψει ένα θετικό σήμα, να δείξει ότι 
τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη της επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 
επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με την εξέλιξη των διεθνών συναλλαγών και τις 
συνέπειες της εν λόγω εξέλιξης για τους εργαζομένους, οφείλουμε στην περίπτωση αυτή να 
προσυπογράψουμε την συγκεκριμένη προσπάθεια. Σημειωτέον ωστόσο ότι οι δυνατότητες 
του ΕΤΠ είναι περιορισμένες και ότι, παράλληλα, τα κριτήρια και οι κανόνες που διέπουν το 
εν λόγω ταμείο θα πρέπει να είναι διαφανείς και όσο το δυνατόν πιο απλοί, ούτως ώστε, παρά 
τα περιορισμένα μέσα, να μπορέσει το ταμείο να επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Πέραν τούτου, 
θα πρέπει απαραιτήτως να λάβουμε υπόψη μια σειρά συνισταμένων που θα κατευθύνουν τη 
δράση του ΕΤΠ και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει δεκτή. Λόγου χάριν, την ισότητα 
πρόσβασης, τις ίσες συνθήκες και ευκαιρίες για όλα τα κράτη μέλη (μικρά και μεγάλα), τη 
δυνατότητα είσπραξης ενισχύσεων όταν προκύπτουν προβλήματα, όχι μόνο από τις μεγάλες, 
αλλά κυρίως από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται περισσότερο από 
τις διακυμάνσεις και οι οποίες, επιπλέον, συνιστούν τη συντριπτική πλειοψηφία και τη βάση 
του ιστού των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι ανωτέρω, και άλλοι, λόγοι, δικαιολογούν τις αλλαγές και τις προσαρμογές που προτείνεται 
να επέλθουν στο αρχικό κείμενο που υπέβαλε η Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου του ΕΤΠ. 
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ενίσχυση από το ΕΤΠ αποτελούν ένα σημείο ιδιαίτερα 
αμφισβητούμενο. Η πρόταση της Επιτροπής ενέχει τον κίνδυνο παραβίασης της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης, εάν δεν ληφθεί υπόψη το μέγεθος, μεταξύ των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση 
από το ΕΤΠ. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι, λόγου χάριν, το 99% των επιχειρήσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ότι το 92% εξ αυτών 
απασχολούν λιγότερο από 10 άτομα. κατόπιν τούτου, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί το 
κριτήριο μέσω του οποίου παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στις επιχειρήσεις που 
απασχολούν τουλάχιστον 1000 εργαζομένους, η δυνατότητα να λάβουν ενίσχυση από το 
ΕΤΠ. Σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια, όρος αυτός θα καθιστούσε επίσης πολύ δυσπρόσιτο 
το ταμείο για τα μικρά κράτη μέλη της Ένωσης, τα οποία εξέφρασαν ήδη τις επιφυλάξεις 
τους κατά τις σχετικές συζητήσεις.
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Εξίσου αμφισβητήσιμη είναι και η αρχή της παρέμβασης του ΕΤΠ στην περίπτωση 
μετατόπισης της παραγωγής σε τρίτες χώρες. Η προοπτική να μην παρεμβαίνει το ταμείο στις 
περιπτώσεις απώλειας θέσεων απασχόλησης λόγω μετεγκατάστασης εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τούτο δε όταν γνωρίζουμε ότι οι εν λόγω - εμπνεόμενες από την αναζήτηση 
ευνοϊκότερων συνθηκών παραγωγής – μετεγκαταστάσεις θα είχαν τις ίδιες επιπτώσεις, ενέχει 
τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων «μειονεκτικών τάξεων» μεταξύ των ανέργων. Πέραν 
τούτου, το πρόβλημα θα επιδεινώνετο ακόμη με την υπό προετοιμασία προσεχή διεύρυνση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (λίαν συντόμως με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία). Υπάρχει επίσης 
ο κίνδυνος να προτιμούν οι επιχειρήσεις να μετατοπίζουν την παραγωγή εκτός της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τούτο δε αναμφισβήτητα εις βάρος της Ένωσης. Εάν επιθυμούμε να 
καταστεί το ΕΤΠ ένα ταμείο ταχείας αντίδρασης σε απρόβλεπτες και απότομες οικονομικές 
μεταβολές, θα πρέπει τότε τα κριτήρια να είναι απλά και η διαδικασία έγκρισης και διάθεσης 
των πιστώσεων άκρως σύντομη. Είναι πολύ δύσκολο να ενσωματωθούν οι εν λόγω αρχές 
στην πρόταση της Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι ορισμένες τροπολογίες που πρότεινε η 
επιτροπή ITRE στρέφονται ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτή.

Κατά την άποψη του συντάκτη της γνωμοδότησης, μια σημαντική πτυχή της διαδικασίας 
σύστασης και, εν συνεχεία, χρησιμοποίησης του ΕΤΠ, θα πρέπει να είναι η ενεργός 
συμμετοχή, όχι μόνο των εργοδοτών και των φορέων των κρατών μελών, αλλά επίσης και 
των κοινωνικών εταίρων. Κατόπιν διαβούλευσης, οι θέσεις τους θα πρέπει να 
ενσωματώνονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην ομάδα των εργαζομένων οι οποίοι, λόγω προχωρημένης ηλικίας, αντιμετωπίζουν 
μεγάλα προβλήματα στην αγορά εργασίας, γνωρίζοντας κυρίως ότι η εν λόγω ομάδα 
αυξάνεται συνεχώς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πρόσωπα η ηλικία των οποίων 
κυμαίνεται γύρο από τα 50 δυσκολεύονται να βρουν εργασία ή, σε ορισμένο βαθμό, να 
επιτύχουν μετάθεση σε άλλη θέση. Ωστόσο, κατά την άποψη του εισηγητή, δεν θα ήταν 
σκόπιμο να ορισθεί το συγκεκριμένο όριο των 50 ετών, δεδομένου ότι η ηλικία των 
προσώπων που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες κυμαίνεται ευρέως γύρο από το όριο 
αυτό. Πέραν τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων 
επαγγελμάτων στα οποία οι εργαζόμενοι κρίνονται ως "υπερήλικες" και "λιγότερο χρήσιμοι" 
πριν από το κοινώς αποδεκτό όριο ηλικίας. Οι τροπολογίες στην αρχική πρόταση 
προσπαθούν επίσης να ενσωματώσουν τις ιδιαιτερότητες των εθνικών νομοθεσιών, λόγου 
χάριν όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης. 

Παράλληλα, κατά την άποψη του συντάκτη γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE, ένας 
σημαντικός όρος που θα πρέπει να διέπει την ύπαρξη και την παρέμβαση του ΕΤΠ, είναι η 
λεπτομερής και αντικειμενική αξιολόγηση της δράσης του εν λόγω μέσου σε συνάρτηση με 
τον αρχικό του στόχο, ενδεχομένως δε η προσαρμογή των κριτηρίων (συμπεριλαμβανόμενης 
της αύξησης των κονδυλίων) βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας, κατά τρόπον ώστε να μην 
καταστεί το ταμείο αυτό μια καθαρά τυπική και γραφειοκρατική πρωτοβουλία, χωρίς 
χρήσιμα αποτελέσματα για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες τους.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
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) Στα πλαίσια του ψηφίσματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2006 σχετικά με ένα πλαίσιο πολιτικής για 
την ενίσχυση του μεταποιητικού τομέα της 
ΕΕ – προς μια πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής, 
στο οποίο κρίνεται αξιέπαινη η σύσταση 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση που καλείται να 
προσηλωθεί στην υποστήριξη των 
εργαζομένων προκειμένου ξαναβρούν τη 
θέση απασχόλησης που έχουν χάσει λόγω 
της παγκοσμιοποίησης, 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.

Αιτιολόγηση

Στις 4 Ιουλίου 2006, κατά την ψηφοφορία σχετικά με την έκθεση με θέμα «πλαίσιο πολιτικής 
για την ενίσχυση του μεταποιητικού τομέα της ΕΕ – προς μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
βιομηχανικής πολιτικής» (εισηγητής: Joan Calabuig Rull), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενέκρινε στο σημείο 33, μέσω τροπολογίας, τη διατύπωση: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εκφράζει την ικανοποίησή του» για τη σύσταση του ΕΤΠ. 

Τροπολογία 2
Άρθρο 2, εισαγωγική πρόταση

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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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 
προοδευτική μείωση του μεριδίου αγοράς 
της ΕΕ σε συγκεκριμένο κλάδο ή 
μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες ή ένα άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
φθηνότερα εργατικά, γεγονός που έχει ως 
αποτέλεσμα:

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο που προβλέπει η Επιτροπή θα μπορούσε να ωθήσει τις επιχειρήσεις να 
μετατοπίσουν τις δραστηριότητές τους σε τρίτες χώρες αντί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, γεγονός που θα αντέβαινε προς την πολιτική της Ένωσης. Με το να αποφασισθεί ότι 
το Ταμείο θα παρεμβαίνει μόνο στην περίπτωση μετεγκατάστασης εκτός της Ένωσης υπάρχει ο 
κίνδυνος να δημιουργηθεί αίσθημα αδικίας μεταξύ των εργαζομένων που απολύονται μετά από 
μετεγκατάσταση ή αναδιάρθρωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιλεγέν κριτήριο θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη αφενός τη δυσαναλογία που υφίσταται μεταξύ των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, αφετέρου δε την 
προετοιμασία των μελλοντικών διευρύνσεων της Ένωσης.

Τροπολογία 3
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 250 απολύσεις σε μια 
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές 
της ή οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων 
του προϊόντος, ή ακόμη οι φορείς παροχής 
υπηρεσίας. σε περιφέρεια όπου η ανεργία, 
μετρούμενη σε επίπεδο NUTS III, είναι 
μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ ή του 
κράτους μέλους,

Αιτιολόγηση

Ο όρος της απόλυσης 1000 εργαζομένων είναι μάλλον δύσκολο να πληρείται εάν θέλουμε να 
τηρείται η αρχή της ίσης πρόσβασης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πέραν τούτου, το 
κριτήριο αυτό είναι επίσης πολύ περιοριστικό για τα μικρά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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Τροπολογία 4
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, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το 0,5% της απασχόλησης στην 
περιφέρεια, μετρούμενης σε επίπεδο NUTS 
II.

Αιτιολόγηση

Ο όρος της απόλυσης 1000 εργαζομένων είναι μάλλον δύσκολο να πληρείται εάν θέλουμε να 
τηρείται η αρχή της ίσης πρόσβασης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πέραν τούτου, το 
κριτήριο αυτό είναι επίσης πολύ περιοριστικό για τα μικρά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι πιστώσεις του ΕΤΠ θα πρέπει να προορίζονται κυρίως για τη διευθέτηση της 
κατάστασης στις περιοχές που πλήττοντα περισσότερο από την ανεργία, κατά τρόπον ώστε να 
μην αυξηθούν οι διαφορές μεταξύ περιφερειών.

Τροπολογία 5
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, 
την απόκτηση περαιτέρω προσόντων, και 
την 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, σε 
συνδυασμό με συνοδευτικά μέτρα·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συνδυασθούν τα ενεργητικά μέτρα με συνοδευτικά μέτρα, όπως λόγου χάριν 
η φύλαξη των παιδιών στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης και της επανακατάρτισης 
των εργαζομένων, ειδικότερα όσον αφορά τις γυναίκες και τους απομονωμένους γονείς. 
Παράλληλα,, η αύξηση των προσόντων είναι συχνά απλούστερη και μάλλον λιγότερο δαπανηρή 
από την επανακατάρτιση, έχει δε ζήτηση στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων στην περίπτωση 
των τεχνικών κλάδων.  
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Τροπολογία 6
Άρθρο 3, στοιχείο β)

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, καθώς και 
προσωρινά επιδόματα για εργαζομένους
προχωρημένης ηλικίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά των διαφόρων 
επαγγελματικών κλάδων και τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες .

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας έναντι 
χαμηλότερης αμοιβής και με αντάλλαγμα προσωρινά επιδόματα που δεν προσφέρουν 
μακροπρόθεσμες προοπτικές. Θα ήταν άσκοπο να ορισθεί ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας (50 
ετών), δεδομένου ότι η ηλικία μετά από την οποία οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας κυμαίνεται σε ένα ευρύτερο φάσμα, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά των διαφόρων επαγγελμάτων και τις εθνικές ιδιαιτερότητες.

Τροπολογία 7
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, εφόσον 
πληρούνται οι όροι παρέμβασης του ΕΤΠ, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2, ενημερώνει 
άνευ αναβολής την Επιτροπή και εν 
συνεχεία υποβάλλει 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.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι η επιτάχυνση των προκαταρκτικών διαδικασιών ώστε να 
καταστεί εν συνεχεία δυνατή η ταχύτερη παρέμβαση του ΕΤΠ, σύμφωνα με το στόχο του 
ταμείου ο οποίος συνίσταται στην ταχεία αντιμετώπιση των ανακατατάξεων που οφείλονται στις 
καθολικές μεταβολές της δομής του παγκοσμίου εμπορίου. Πέραν τούτου, θα επιτρέψει την 
απόκτηση μιας καλύτερης συνοπτικής εικόνας των χρηματοδοτικών πόρων που θα πρέπει να 
αποδεσμεύσει το ταμείο.
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Τροπολογία 8
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο στ)

στ) τις ακολουθούμενες διαδικασίες για 
τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους·

στ) τις ακολουθούμενες διαδικασίες για 
τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους, καθώς και τις θέσεις τους

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία ενισχύει το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και τους επιτρέπει 
μεγαλύτερη συμμετοχή, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της κατανομής των 
πιστώσεων του ΕΤΠ, ενώ συγχρόνως τους καθιστά πιο υπεύθυνους.

Τροπολογία 9
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, καθώς 
και τη διαρθρωτική ενίσχυση που 
παρέχουν άλλα χρηματοδοτικά μέσα της 
Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της αρχικής πρότασης δε λαμβάνει επαρκώς υπόψη το στόχο του ΕΤΠ ο οποίος 
συνίσταται στη συμπλήρωση της εφαρμοζόμενης πολιτικής και των υφισταμένων 
χρηματοδοτικών μέσων της Κοινότητας στόχος των οποίων είναι η αντιμετώπιση της εξέλιξης 
της παγκόσμιας οικονομίας.

Τροπολογία 10
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, 
εντός του ορίου του 0,35% των 
χρηματοδοτικών πόρων που είναι διαθέσιμοι 
για το συγκεκριμένο έτος, το ΕΤΠ μπορεί να 
χρηματοδοτήσει δραστηριότητες 
παρακολούθησης, πληροφόρησης, 
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, 
λογιστικού ελέγχου, επιθεώρησης και 
αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, 
εντός του ορίου του 0,30% των 
χρηματοδοτικών πόρων που είναι διαθέσιμοι 
για το συγκεκριμένο έτος, το ΕΤΠ μπορεί να 
χρηματοδοτήσει δραστηριότητες 
παρακολούθησης, πληροφόρησης, 
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, 
λογιστικού ελέγχου, επιθεώρησης και 
αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
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Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο όριο φαίνεται υπερβολικό εάν λάβουμε υπόψη ότι το ύψος της τεχνικής 
βοήθειας της Επιτροπής έχει ορισθεί για τα επόμενα έτη στο 0,25% στα πλαίσια των 
διαρθρωτικών ταμείων και στο 0,20% στο πλαίσιο των ταμείων αλληλεγγύης.  

Τροπολογία 11
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 το ταχύτερο 
δυνατόν, και το αργότερο εντός έξι 
εβδομάδων αφότου λάβει την αίτηση που 
πληροί τους όρους του άρθρου 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 70% 
του συνόλου του εκτιμώμενου κόστους που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2
στοιχείο δ).

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη ότι πρόκειται για ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η οποία θα επιτρέψει 
στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν επειγόντως τις συνέπειες των ανακατατάξεων που υπέστη η 
δομή του παγκοσμίου εμπορίου, τα κράτη μέλη, κυρίως τα πιο μικρά, δεν θα έχουν πάντα τη 
δυνατότητα να διαθέσουν άμεσα τα αναγκαία χρηματοδοτικά μέσα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν τη συγχρηματοδότηση. Ο ορισμός μιας μέγιστης προθεσμίας για τη λήψη 
απόφαση εκ μέρους της Επιτροπής αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης της 
αίτησης για ενίσχυση από το ΕΤΠ.

Τροπολογία 12
Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή υποβάλλει τις προτάσεις 
κατά ομάδες στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή.

2. Η Επιτροπή δύναται να υποβάλει τις 
προτάσεις κατά ομάδες στην αρμόδια για 
τον προϋπολογισμό αρχή, σε αιτιολογημένες 
περιπτώσεις .
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Την 1η Ιουλίου κάθε έτους, τουλάχιστον το 
ένα τέταρτο του μέγιστου ετήσιου ποσού 
του ΕΤΠ παραμένει διαθέσιμο για την 
κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν έως το 
τέλος του έτους.

Την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, 
τουλάχιστον το ένα τέταρτο του μέγιστου 
ετήσιου ποσού του ΕΤΠ παραμένει 
διαθέσιμο για την κάλυψη αναγκών που θα 
προκύψουν έως το τέλος του έτους.

Αιτιολόγηση

Η υποβολή των σχεδίων κατά ομάδες, χωρίς αιτιολόγηση, κινδυνεύει να καθυστερήσει άνευ 
λόγου τις διαδικασίες προσαρμογής και, εν συνεχεία, την καταβολή της ενίσχυσης, γεγονός που 
αντιβαίνει στους στόχους του ΕΤΠ το οποίο είναι ένα μέσον ταχείας αντίδρασης στις 
ανακατατάξεις που υφίσταται η δομή του παγκοσμίου εμπορίου. Αναβάλλοντας για την 1η 
Σεπτεμβρίου την ημερομηνία αναφοράς, είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί η ύπαρξη επαρκών 
διαθεσίμων πόρων του ΕΤΠ στο τέλος του ημερολογιακού έτους.
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