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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα
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***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

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

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0608),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και τα άρθρα 175, 42 και 43 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C7-0319/2011),

– έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 
προτεινόμενη νομική βάση,

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

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υπεβλήθη, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου 
(αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag), τη 
Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και τη 
Γερουσία της Δημοκρατίας της Πολωνίας, στην οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο 
νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 20121,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 3ης Μαΐου 20122,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, 
της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0005/2013),

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

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

                                               
1 EE C 143, 22.5.2012, σ. 42.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 3 καθώς 
και τα άρθρα 42 και 43,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 3,

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 42 και 43 παρέχουν μια νομική βάση για τη συμπερίληψη των γεωργών βάσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων. Προτείνω να συμπεριληφθούν οι γεωργοί και όλοι οι 
αυτοαπασχολούμενοι υπό τις ίδιες προϋποθέσεις στον παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, δεν 
συντρέχει λόγος ξεχωριστής νομικής βάσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις 26 Μαρτίου 2010 το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση 
της Επιτροπής να ξεκινήσει νέα 
στρατηγική με τίτλο «Ευρώπη 2020». Μια 
από τις τρεις προτεραιότητες της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, παρέχοντας 
δυνατότητες στους πολίτες μέσω υψηλών 
επιπέδων απασχόλησης, της επένδυσης σε 
δεξιότητες, της καταπολέμησης της 
φτώχειας, του εκσυγχρονισμού των 
αγορών εργασίας, της κατάρτισης και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε 
να βοηθήσουν τους πολίτες να 
προετοιμαστούν και να διαχειριστούν τις 
αλλαγές με σκοπό την οικοδόμηση μιας 
συνεκτικής κοινωνίας.

(1) Στις 26 Μαρτίου 2010 το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση 
της Επιτροπής να ξεκινήσει νέα 
στρατηγική με τίτλο «Ευρώπη 2020». Μια 
από τις τρεις προτεραιότητες της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, παρέχοντας 
δυνατότητες στους πολίτες μέσω υψηλών 
επιπέδων απασχόλησης, της επένδυσης σε 
δεξιότητες, της καταπολέμησης της 
φτώχειας, του εκσυγχρονισμού των 
αγορών εργασίας, της κατάρτισης και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε 
να βοηθήσουν τους πολίτες να 
προετοιμαστούν και να διαχειριστούν τις 
αλλαγές με σκοπό την οικοδόμηση μιας
χωρίς αποκλεισμούς, συνεκτικής 
κοινωνίας. Η υπέρβαση των αρνητικών 
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συνεπειών της παγκοσμιοποίησης απαιτεί 
επίσης τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε 
ολόκληρη την Ένωση και μια στιβαρή 
πολιτική για τη στήριξη της ανάπτυξης. 
Η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, η 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 
και της ενημέρωσης των καταναλωτών, η 
αύξηση της έρευνας και της καινοτομίας, 
η δημιουργία νέων δημόσιων και 
ιδιωτικών εργαλείων χρηματοδότησης 
της οικονομίας και η ανάπτυξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνιστούν τα 
αποτελεσματικά εργαλεία για την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής 
μηχανής.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 σχετικά με την «Επένδυση στο 
μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»1, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε ότι 
χωρίς επαρκείς πρόσθετους πόρους για το 
ΠΔΠ της περιόδου μετά το 2013, η 
Ένωση δεν θα είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις υπάρχουσες 
προτεραιότητες πολιτικής, και ειδικότερα 
σε όσες συνδέονται με τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020, στα νέα καθήκοντα που 
προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας και, 
κατά μείζονα λόγο, σε απρόβλεπτα 
γεγονότα· επισήμαινε ότι, ακόμη και με 
αύξηση του επιπέδου των πόρων για το 
επόμενο ΠΔΠ κατά τουλάχιστον 5% σε 
σχέση με το επίπεδο του 2013, θα είναι 
δυνατή μόνο μια περιορισμένη συμβολή 
στην επίτευξη των συμφωνημένων 
στόχων και δεσμεύσεων της Ένωσης και 
την αρχή της ενωσιακής αλληλεγγύης· 
προκαλούσε το Συμβούλιο, εάν δεν 
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συμμερίζεται την προσέγγιση αυτή, να 
προσδιορίσει σαφώς ποιες από τις 
πολιτικές προτεραιότητες ή ποια 
προγράμματά της θα μπορούσαν να 
εγκαταλειφθούν εντελώς, παρά την 
αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία τους.
_______________
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 σχετικά με την «Επένδυση στο 
μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»1, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) λειτούργησε 
επιτυχώς παρέχοντας αλληλεγγύη και 
στήριξη της ΕΕ στους εργαζόμενους που 
έχασαν τη δουλειά τους εξαιτίας των 
δυσμενών συνεπειών της 
παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
διατηρηθεί και με το νέο ΠΔΠ. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφραζε όμως 
την άποψη ότι οι διαδικασίες για την 
υλοποίηση της στήριξης από το ΕΤΠΠ 
ήταν πολύ χρονοβόρες και δυσκίνητες. 
Καλούσε συνεπώς την Επιτροπή να 
προτείνει τρόπους με τους οποίους να 
απλουστευθούν και να επιταχυνθούν στο 
μέλλον οι διαδικασίες αυτές.
_______________
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0266.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου προσαρμογής στην 
παγκοσμιοποίηση για όσο διαρκεί το 
δημοσιονομικό πλαίσιο, από την 1η 
Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στην 
Ένωση να δείξει αλληλεγγύη προς τους 
απολυμένους εργαζόμενους λόγω 
σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στα 
παγκόσμια εμπορικά μοντέλα λόγω της 
παγκοσμιοποίησης και για να παράσχει 
υποστήριξη για την ταχεία επανένταξή 
τους στην απασχόληση. Ο αρχικός στόχος 
του ΕΤΠ εξακολουθεί να ισχύει.

(2) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου προσαρμογής στην 
παγκοσμιοποίηση για όσο διαρκεί το 
δημοσιονομικό πλαίσιο, από την 1η 
Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013. Το Ταμείο δίνει τη δυνατότητα στην 
Ένωση να δείξει αλληλεγγύη προς τους 
απολυμένους εργαζόμενους λόγω 
σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στα 
παγκόσμια εμπορικά μοντέλα λόγω της 
παγκοσμιοποίησης αλλά μπορεί επίσης να 
παρεμβαίνει και σε μικρές αγορές 
εργασίας, ακόμη και αν ο αριθμός των 
απολύσεων υπολείπεται του κατώτατου 
ορίου που απαιτείται για την 
κινητοποίηση του Ταμείου. Το ΕΤΠ θα 
πρέπει κατά το δυνατόν να απλοποιήσει 
τις διαδικασίες ώστε να επιτρέπουν την
ταχεία παρέμβαση και, με τη χρήση της 
εμπειρογνωμοσύνης τοπικών και 
περιφερειακών φορέων, να διασφαλίζει 
συνέργειες με άλλα ταμεία της Ένωσης. 
Ο αρχικός στόχος του ΕΤΠ εξακολουθεί 
να ισχύει, καθόσον συμβάλλει, έστω και 
σε περιορισμένη κλίμακα, στην παροχή 
υπηρεσιών ειδικά προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες των εργαζομένων που έχουν 
χάσει τη δουλειά τους.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) H ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Προϋπολογισμός 
για την «Ευρώπη 2020»» αναγνωρίζει το 
ρόλο του ΕΤΠ ως ευέλικτου ταμείου που 
υποστηρίζει τους εργαζομένους που 
χάνουν τις θέσεις τους και τους βοηθά να 
βρουν άλλη εργασία όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να 
συνεχίσει να παράσχει, για όσο διάστημα 
διαρκεί το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ειδική 
εξατομικευμένη στήριξη για τη 
διευκόλυνση της επανένταξης στην 
απασχόληση των απολυμένων 
εργαζομένων σε τομείς, κλάδους, εδάφη ή 
αγορές εργασίας που κλονίζονται από 
σοβαρές οικονομικές αναταραχές. 
Δεδομένου του σκοπού του, που είναι η 
παροχή υποστήριξης σε επείγουσες και 
απρόσμενες περιστάσεις, το ΕΤΠ πρέπει 
να παραμείνει εκτός του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου.

(3) H ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Προϋπολογισμός 
για την «Ευρώπη 2020»» αναγνωρίζει το 
ρόλο του ΕΤΠ ως ευέλικτου ταμείου που 
υποστηρίζει τους εργαζομένους που 
χάνουν τις θέσεις τους και τους βοηθά να 
βρουν άλλη εργασία όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να 
συνεχίσει να παράσχει, για όσο διάστημα 
διαρκεί το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ειδική 
εξατομικευμένη στήριξη για τη 
διευκόλυνση της επανένταξης στην 
απασχόληση των απολυμένων 
εργαζομένων σε τομείς, κλάδους, εδάφη ή 
αγορές εργασίας που κλονίζονται από 
σοβαρές οικονομικές αναταραχές. 
Δεδομένου του σκοπού του, που είναι η 
παροχή υποστήριξης σε επείγουσες και 
απρόσμενες περιστάσεις, το ΕΤΠ πρέπει 
να παραμείνει εκτός του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και να εξοπλίσει 
την Ένωση με ένα μηχανισμό ταχείας 
ανταπόκρισης που θα παρέχει στήριξη 
κατά τη διάρκεια των κρίσεων ανεργίας.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 σχετικά με την «Επένδυση στο 
μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»1, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε ότι 
έχει κρίσιμη σημασία η διατήρηση 
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ειδικών μέσων (Μέσο Ευελιξίας, 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, Ταμείο Αλληλεγγύης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αποθεματικό 
Έκτακτης Βοήθειας), τα οποία μπορούν 
να κινητοποιηθούν σε βάση ad-hoc, με 
περαιτέρω απλούστευση της 
χρησιμοποίησής τους και με επαρκή 
συνολική χρηματοδότησή τους, καθώς 
και με ενδεχόμενη δημιουργία νέων 
μηχανισμών στο μέλλον και επέμεινε ότι 
η κινητοποίηση τέτοιων πρόσθετων 
πόρων χρηματοδότησης πρέπει να 
διέπεται από την κοινοτική μέθοδο.
_______________
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το πεδίο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1927/2006 διευρύνθηκε το 2009 με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ως μέρος του ευρωπαϊκού 
σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, 
ώστε να συμπεριλάβει τους εργαζομένους 
που απολύθηκαν λόγω της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης. Για να μπορέσει το ΕΤΠ να 
παρέμβει σε μελλοντικές καταστάσεις 
κρίσης, το πεδίο εφαρμογής του πρέπει να 
καλύπτει τις απολύσεις που προκύπτουν 
από σοβαρές οικονομικές διαταραχές, όταν 
προκαλούνται από απροσδόκητη κρίση 
συγκρίσιμη με την χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση που έπληξε την 
οικονομία από το 2008 και μετά.

(4) Το πεδίο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1927/2006 διευρύνθηκε το 2009 με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ως μέρος του ευρωπαϊκού 
σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, 
ώστε να συμπεριλάβει τους εργαζομένους 
που απολύθηκαν λόγω της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης. Παρά την ένθερμη υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εμπόδισε τη 
συνέχιση της «παρέκκλισης λόγω 
κρίσης». Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι 
ποσοστό 82% όλων των αιτήσεων προς 
το ΕΤΠ κατά τα έτη 2009/2010 
βασιζόταν σε κριτήρια «παρέκκλισης 
λόγω κρίσης», θα πρέπει να δοθεί στο
ΕΤΠ η δυνατότητα να παρέμβει σε 
μελλοντικές καταστάσεις κρίσης. Το πεδίο 
εφαρμογής του πρέπει να καλύπτει τις 
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απολύσεις που προκύπτουν από σοβαρές 
οικονομικές διαταραχές, όταν 
προκαλούνται από απροσδόκητη κρίση..

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί η υποστήριξη εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παράτασης της παρέκκλισης λόγω κρίσης και να τονισθεί η ανάγκη 
για συνέχιση του μηχανισμού παρέμβασης στην κρίση χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα 
στατιστικά στοιχεία για την υποστήριξη αυτού του επιχειρήματος.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Ανεξαρτήτως της ύπαρξης του ΕΤΠ, 
η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν πολιτικές για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Ο επιζήμιος αντίκτυπος της 
απώλειας θέσεων εργασίας επιδεινώνεται 
για ορισμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερες δυσχέρειες κατά την 
επανένταξη στην αγορά εργασίας, 
ιδιαίτερα για εργαζόμενες με χαμηλή 
ειδίκευση ή ανειδίκευτες εργαζόμενες, 
ανύπαντρες μητέρες και γυναίκες με 
ευθύνες παροχής φροντίδας. Η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
και ο αντίκτυπός της στη μείωση της 
χρηματοδότησης του δημόσιου τομέα 
οδήγησε με τη σειρά του, σε περαιτέρω 
απώλεια θέσεων εργασίας και σε 
μεγαλύτερη ανασφάλεια για εκατομμύρια 
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γυναίκες, κυρίως εκείνες που 
απασχολούνται με συμβάσεις προσωρινής 
ή μερικής απασχόλησης και με συνθήκες 
εποχιακής απασχόλησης. Η ισότιμη 
πρόσβαση στο ΕΤΠ θα πρέπει ως εκ 
τούτου να ισχύει για όλες τις συμβάσεις 
εργασίας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της 
Αλλαγής (ΕΠΑ), που εδρεύει στο 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Eurofound στο 
Δουβλίνο, συνδράμει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το οικείο κράτος μέλος με 
ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, 
προκειμένου να βοηθήσει στην 
αξιολόγηση των τάσεων όσον αφορά την 
παγκοσμιοποίηση και τη χρήση του ΕΤΠ, 
ενώ το Παρατηρητήριο είναι και σε θέση 
να διεξάγει αξιολογήσεις αντικτύπου των 
ενεργών μέτρων πολιτικής για την αγορά 
εργασίας.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για λόγους συμμόρφωσης με την 
ανακοίνωση «Προϋπολογισμός για την 
Ευρώπη 2020», το πεδίο εφαρμογής του 
ΕΤΠ θα πρέπει να διευρυνθεί για να 
διευκολύνει την προσαρμογή των 
γεωργών σε μια νέα κατάσταση αγοράς 
που προκύπτει από τις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες στον τομέα της γεωργίας και 
οδηγεί σε αλλαγή ή σε σημαντική 
αναπροσαρμογή των γεωργικών 

διαγράφεται
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δραστηριοτήτων των θιγόμενων 
γεωργών, ώστε να γίνουν διαρθρωτικά 
πιο ανταγωνιστικοί ή για να διευκολυνθεί 
η μετάβασή τους σε μη γεωργικές 
δραστηριότητες.

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση 
του ΕΤΠ, πρέπει να υποβληθεί αίτηση 
υποστήριξης όταν ο αριθμός των 
απολυμένων προσεγγίσει ένα ελάχιστο 
όριο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα 
μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες 
περιφέρειες και σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, οι αιτήσεις μπορούν να 
υποβληθούν για χαμηλότερο αριθμό 
απολύσεων. Αναφορικά με τους γεωργούς, 
πρέπει να οριστούν από την Επιτροπή τα 
αναγκαία κριτήρια σε σχέση με τις 
συνέπειες κάθε εμπορικής συμφωνίας.

(6) Για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση 
του ΕΤΠ, πρέπει να υποβληθεί αίτηση 
υποστήριξης όταν ο αριθμός των 
απολυμένων προσεγγίσει ένα ελάχιστο 
όριο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα 
μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες 
περιφέρειες και σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, οι αιτήσεις μπορούν να 
υποβληθούν για χαμηλότερο αριθμό 
απολύσεων.

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος 
που απαιτείται για την αξιολόγηση των 
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αιτήσεων εκ μέρους της Επιτροπής, τα 
κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν τις 
αιτήσεις στη γλώσσα τους και σε μια από 
τις γλώσσες εργασίας των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα 
από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη 
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι 
που απολύονται, καθώς και οι ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι που παύουν τις 
δραστηριότητές τους και οι γεωργοί που 
αλλάζουν ή προσαρμόζουν τις 
δραστηριότητές τους σε μια νέα 
κατάσταση της αγοράς βάσει εμπορικών 
συμφωνιών, πρέπει να θεωρούνται ως 
απολυμένοι εργαζόμενοι για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι, 
ανεξαρτήτως του επίσημου καθεστώτος 
στο οποίο υπάγονται, πρέπει να έχουν ίση 
πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα από τον 
τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη σχέση 
απασχόλησης τους. Επομένως, οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι 
που απολύονται, καθώς και οι ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι που πρέπει να 
παύσουν ή να αλλάξουν τις τρέχουσες
δραστηριότητές τους, πρέπει να 
θεωρούνται ως απολυμένοι εργαζόμενοι 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αναφορικά με τους γεωργούς, το 
πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ πρέπει να 
περιλάβει δικαιούχους που επηρεάζονται 
από διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται 
με την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 
XXIV της γενικής συμφωνίας δασμών και 
εμπορίου (ΓΣΔΕ), ή από πολυμερείς 
συμφωνίες που συνάπτονται με τον 

διαγράφεται
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Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το 
πεδίο καλύπτει τους γεωργούς που 
αλλάζουν ή προσαρμόζουν τις 
προηγούμενες γεωργικές δραστηριότητές 
τους μέσα σε μια περίοδο που αρχίζει από 
την έναρξη ισχύος αυτού του είδους 
εμπορικών συμφωνιών και τελειώνει τρία 
χρόνια μετά την πλήρη εφαρμογή τους.

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι χρηματοπιστωτικές συνεισφορές 
από το ΕΤΠ θα πρέπει να απευθύνονται 
κυρίως σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς 
εργασίας που αποσκοπούν στη γρήγορη 
επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων 
στην απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός 
του αρχικού τομέα δραστηριότητάς τους, 
συμπεριλαμβάνοντας τον γεωργικό τομέα. 
Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών 
επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να 
είναι περιορισμένη.

(9) Οι χρηματοπιστωτικές συνεισφορές 
από το ΕΤΠ θα πρέπει να απευθύνονται 
κυρίως σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς 
εργασίας που αποσκοπούν στη γρήγορη 
επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων 
στην βιώσιμη απασχόληση, είτε εντός είτε 
εκτός του αρχικού τομέα δραστηριότητάς 
τους, ή στη δυνατότητα ανάκτησης, εκ 
μέρους των απολυμένων εργαζομένων, 
της επιχείρησης που τους απασχολούσε 
σε περίπτωση παύσης της 
δραστηριότητας αυτής, υπό τη μορφή 
συνεταιρισμού. Οι χρηματοπιστωτικές 
συνεισφορές πρέπει να χορηγούνται 
συμπληρωματικά και όχι να 
αντικαθιστούν τις δημοσιονομικές 
υποχρεώσεις που υπέχουν κράτη μέλη ή 
εταιρείες βάσει του εθνικού ή ενωσιακού
δικαίου ή συλλογικών συμφωνιών.
Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών 
επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να 
είναι περιορισμένη, και οι εταιρείες θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και να 
ενθαρρύνονται να παρέχουν 
συγχρηματοδότηση για τα υποστηρικτικά 
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μέτρα του ΕΤΠ.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την κατάρτιση της συντονισμένης 
δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής 
για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα
συμβάλλουν σημαντικά στην
απασχολησιμότητα των απολυμένων 
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδιώκουν την επανένταξη στην 
απασχόληση ή σε νέες δραστηριότητες για 
το 50% τουλάχιστον των στοχευόμενων 
εργαζομένων μέσα σε 12 μήνες από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

(10) Για την κατάρτιση της συντονισμένης 
δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής 
για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα
οδηγούν στην επανααπασχολησιμότητα
των απολυμένων εργαζομένων. Επίσης, ο 
σχεδιασμός των μέτρων θα πρέπει να 
γίνεται λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» και να προβλέπει τις μελλοντικές 
προοπτικές και τα απαιτούμενα προσόντα 
στην αγορά εργασίας Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να επιδιώκουν την επανένταξη στην
ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση ή σε 
νέες δραστηριότητες για το σύνολο των 
στοχευόμενων εργαζομένων μέσα σε τρεις
μήνες από την ολοκλήρωση των μέτρων.

Αιτιολόγηση

Μια πτυχή της προστιθέμενης αξίας του ΕΤΠ είναι ότι μπορεί να συμπληρώσει και να ενισχύσει 
άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Αν και το ΕΤΠ θα πρέπει να παρέχει ειδικά σχεδιασμένες, 
εξατομικευμένες δέσμες μέτρων στους εργαζόμενους, οι δέσμες αυτές θα πρέπει να 
προσανατολίζονται επίσης προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
ενώ θα πρέπει να εξασφαλισθεί ισορροπία μεταξύ των δύο απαιτήσεων.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Κατά την κατάρτιση της 
συντονισμένης δέσμης ενεργητικών 
μέτρων της πολιτικής για την αγορά 
εργασίας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
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δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
μειονεκτούντες εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των νεαρών 
εργαζομένων, των ηλικιωμένων 
εργαζομένων και των εργαζομένων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς 
οι ομάδες αυτές βιώνουν ιδιαίτερα 
προβλήματα κατά την επανένταξη στην 
απασχόληση, λόγω της κρίσης και της 
παγκοσμιοποίησης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Ο σεβασμός της ισότητας των 
φύλων επιβεβαιώνεται στο σύνολο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ως μια από 
τις βασικές αρχές της Ένωσης. Συνεπώς, 
η ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, συμπληρωματικώς προς το 
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ισότητας των 
Φύλων 2011 - 2020, θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι η εφαρμογή των 
προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠ συμβάλλει στην επίτευξη της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για την αποτελεσματική και γρήγορη 
υποστήριξη των απολυμένων εργαζομένων 
αποτελεσματικά και γρήγορα, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την υποβολή 
ολοκληρωμένων αιτήσεων. Η παροχή 
συμπληρωματικών πληροφοριών πρέπει να 
γίνεται σε εξαιρετικές περιστάσεις και με 

(11) Όπως επισημαίνεται από την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, ένας από τους λόγους 
υποχρησιμοποίησης του ΕΤΠ είναι η 
βραδεία διαδικασία ενεργοποίησής του. 
Για την αποτελεσματική και γρήγορη 
υποστήριξη των απολυμένων 
εργαζομένων, τα κράτη μέλη, σε 
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χρονικούς περιορισμούς. συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες 
βαθμίδες διακυβέρνησης, θα πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την υποβολή ολοκληρωμένων και 
έγκαιρων αιτήσεων και τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα θα πρέπει να πράξουν 
αντίστοιχα για την άμεση αξιολόγησή 
τους. Αυτό μπορεί να διευκολυνθεί μέσω 
της διμερούς προορατικής 
αλληλεπίδρασης και της σαφούς 
επικοινωνίας μεταξύ της Επιτροπής και 
των εθνικών διαχειριστικών αρχών. Η 
Επιτροπή πρέπει να λάβει σύντομα 
απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή την 
απόρριψη των αιτήσεων με στόχο τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του 
Ταμείου. Η παροχή συμπληρωματικών 
πληροφοριών πρέπει να γίνεται σε 
εξαιρετικές περιστάσεις και με χρονικούς 
περιορισμούς.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οι 
χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ 
δεν πρέπει να αντικαταστήσουν μέτρα 
υποστήριξης που διατίθενται για τους 
απολυμένους εργαζομένους στο πλαίσιο 
των διαρθρωτικών ταμείων της Ένωσης ή 
άλλων πολιτικών ή προγραμμάτων της 
Ένωσης.

(12) Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οι 
χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ 
δεν πρέπει να αντικαταστήσουν, και, όπου 
είναι δυνατόν, πρέπει να συμπληρώνουν,
μέτρα υποστήριξης που διατίθενται για 
τους απολυμένους εργαζομένους στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της 
Ένωσης ή άλλων πολιτικών ή 
προγραμμάτων της Ένωσης, και ιδίως του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Πρέπει να περιληφθούν ειδικές 
διατάξεις για δραστηριότητες ενημέρωσης
και επικοινωνίας σχετικά με τις 
περιπτώσεις και τα αποτελέσματα του 
ΕΤΠ. Επιπλέον, με σκοπό τη μεγαλύτερη
αποδοτικότητα στην επικοινωνία με το 
ευρύ κοινό και ισχυρότερες συνέργειες 
μεταξύ των δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας που έχουν αναληφθεί με 
πρωτοβουλία της Ένωσης, οι πόροι που 
διατίθενται για τις ενέργειες επικοινωνίας 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
πρέπει επίσης να συμβάλουν στην κάλυψη 
της εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, με την 
προϋπόθεση ότι συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού.

(13) Με δεδομένο πόσο λίγο είναι γνωστό 
το ΕΤΠ στα κράτη μέλη, πρέπει να 
περιληφθούν ειδικές διατάξεις για
ενημέρωση και συνειδητοποίηση όσον 
αφορά τις δραστηριότητες του Ταμείου. 
την προώθηση παραδειγμάτων βέλτιστων 
πρακτικών και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ. 
Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλισθεί 
ότι οι πολίτες ενημερώνονται με 
μεγαλύτερη πληρότητα και, ειδικότερα, 
ότι οι εργοδότες και οι ιδιοκτήτες ΜΜΕ 
γνωρίζουν για το Ταμείο, οι πόροι που 
διατίθενται για τις ενέργειες επικοινωνίας 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους 
αρμόδιους φορείς και να συμβάλουν στην 
κάλυψη της εταιρικής επικοινωνίας των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, με
την προϋπόθεση ότι συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να εξασφαλιστεί ότι η έκφραση 
αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους 
εργαζομένους δεν θα παρεμποδιστεί από 
την έλλειψη συγχρηματοδοτικών πόρων 
του κράτους μέλους, πρέπει να 
τροποποιηθεί το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης με ανώτατη 
συνεισφορά 50% στο κόστος της δέσμης 
καθώς και η υλοποίησή του σύμφωνα με 
τον κανόνα και να δοθεί η δυνατότητα 
αύξησης του ποσοστού αυτού στο 65%
στην περίπτωση που τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν αιτήσεις στην επικράτεια των 
οποίων είναι επιλέξιμη τουλάχιστον μία 
περιφέρεια στο επίπεδο NUTS II βάσει 

(14) Για να εξασφαλιστεί ότι η έκφραση 
αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους 
εργαζομένους δεν θα παρεμποδιστεί από 
την έλλειψη συγχρηματοδοτικών πόρων 
του κράτους μέλους, πρέπει να 
τροποποιηθεί το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης με ανώτατη 
συνεισφορά 60% στο κόστος της δέσμης 
καθώς και η υλοποίησή του σύμφωνα με 
τον κανόνα, μέγιστο ποσοστό της τάξεως 
του 70% στην περίπτωση αιτήσεων που 
υποβάλλονται από κράτος μέλος
επιλέξιμο για στήριξη δυνάμει του 
κανονισμού ΧΧ/ΧΧΧΧ για το Ταμείο 
Συνοχής, και μέγιστο ποσοστό της 
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του στόχου της «Σύγκλιση» των 
διαρθρωτικών ταμείων.

τάξεως του 80% στην περίπτωση που
υποβάλλει αιτήσεις κράτος μέλος που 
λαμβάνει οικονομική συνδρομή στο 
πλαίσιο μιας από τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 77 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/20061 ή από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.
___________
1 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.

Αιτιολόγηση

Η συγχρηματοδότηση αποτελεί μείζον ζήτημα για πολλά κράτη μέλη και, πράγματι, ορισμένα 
κράτη μέλη δεν υποβάλλουν αίτηση στο ΕΤΠ λόγω του χαμηλού ποσοστού συγχρηματοδότησης. 
Για τον λόγο αυτόν, έχει συμπεριληφθεί μια επιπλέον βαθμίδα στην οποία ορισμένα κράτη μέλη 
θα μπορούν να επωφελούνται από υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Αυτό θα βοηθήσει 
στη διασφάλιση μεγαλύτερης απορρόφησης των κονδυλίων και θα συνδράμει τους 
εργαζόμενους σε κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικά προβλήματα.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες 
πρέπει να είναι επιλέξιμες είτε από την 
ημερομηνία που πραγματοποιούνται οι 
διοικητικές δαπάνες του κράτους μέλους 
για την υλοποίηση του ΕΤΠ είτε από την 
ημερομηνία που ένα κράτος μέλος αρχίζει 
να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες, 
είτε, στην περίπτωση των γεωργών, από 
την ημερομηνία που ορίζεται σε πράξη 
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

(15) Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες 
πρέπει να είναι επιλέξιμες είτε από την 
ημερομηνία που πραγματοποιούνται οι 
διοικητικές δαπάνες του κράτους μέλους 
για την υλοποίηση του ΕΤΠ είτε από την 
ημερομηνία που ένα κράτος μέλος αρχίζει 
να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες που προκύπτουν τους τελευταίους 
μήνες κάθε έτους, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον ένα τέταρτο 
του ετήσιου ανώτατου ποσού του ΕΤΠ 
εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο την 1η 
Σεπτεμβρίου. Οι χρηματοδοτικές 
συνεισφορές του υπόλοιπου έτους πρέπει 
να διατίθενται, συνυπολογίζοντας το 
συνολικό ανώτατο όριο που έχει οριστεί 
για υποστήριξη προς τους γεωργούς στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

(16) Προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες που προκύπτουν τους τελευταίους 
μήνες κάθε έτους, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον ένα τέταρτο 
του ετήσιου ανώτατου ποσού του ΕΤΠ 
εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο την 1η 
Σεπτεμβρίου.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Για να καλυφθούν οι ανάγκες που 
προκύπτουν ιδίως κατά τους πρώτους 
μήνες κάθε έτους, όπου οι δυνατότητες 
μεταφοράς από άλλα κονδύλια του 
προϋπολογισμού είναι ιδιαιτέρως 
περιορισμένες, στο πλαίσιο της ετήσιας 
δημοσιονομικής διαδικασίας θα πρέπει 
να διατεθεί στο κονδύλιο του 
προϋπολογισμού για το ΕΤΠ ένα επαρκές
ποσό πιστώσεων πληρωμών.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για το συμφέρον των απολυμένων (18) Για το συμφέρον των απολυμένων 
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εργαζομένων, τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης που 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων του ΕΤΠ πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να 
απλοποιηθούν οι διαδικασίες.

εργαζομένων, η βοήθεια πρέπει να είναι 
δυναμική και να διατίθεται όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα και πιο 
αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης που 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων του ΕΤΠ πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να 
απλοποιηθούν οι διαδικασίες ώστε να 
διασφαλιστεί η ομαλή και γρήγορη 
έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την 
κινητοποίηση του ΕΤΠ.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να δοθεί η δυνατότητα να 
παρακολουθούνται συνεχώς τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνεται η 
Επιτροπή με τη συνδρομή του ΕΤΠ, τα 
κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν 
ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις για την 
εφαρμογή του ΕΤΠ.

(19) Για να δοθεί η δυνατότητα πολιτικού 
ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και να παρακολουθούνται συνεχώς τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνει η Επιτροπή 
με τη συνδρομή του ΕΤΠ, τα κράτη μέλη 
πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως ενδιάμεσες 
και τελικές εκθέσεις για την εφαρμογή του 
ΕΤΠ.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, 
μπορούν λόγω της κλίμακας ή των 
επιπτώσεων, να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

(21) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, 
μπορούν λόγω της κλίμακας ή των 
επιπτώσεων, να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων και θα πρέπει ως εκ 
τούτου να συμπεριληφθεί στο κατάλληλο 
κονδύλιο του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος του ΕΤΠ είναι η συνεισφορά 
στην οικονομική ανάπτυξη και την
απασχόληση στην Ένωση, δίνοντάς της τη 
δυνατότητα να επιδείξει αλληλεγγύη προς 
τους εργαζομένους που απολύονται λόγω 
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που 
οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, στις
εμπορικές συμφωνίες για τη γεωργία ή 
στην απροσδόκητη κρίση και η παροχή 
χρηματοδοτικής υποστήριξης για την 
ταχεία επανένταξή τους στην απασχόληση 
ή για την αλλαγή ή την αναπροσαρμογή 
των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Ο στόχος του ΕΤΠ είναι η συνεισφορά 
στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και
τη βιώσιμη απασχόληση στην Ένωση, 
δίνοντάς της τη δυνατότητα να επιδείξει 
αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους που 
απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου 
εμπορίου που οφείλονται στην 
παγκοσμιοποίηση ή στην απροσδόκητη 
κρίση και η παροχή χρηματοδοτικής 
υποστήριξης για την ταχεία επανένταξή 
τους στην απασχόληση ή για την αλλαγή
των δραστηριοτήτων τους.

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενέργειες που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο 
σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχεία α) και β) 
αποσκοπούν να διασφαλιστεί ότι

Οι ενέργειες που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο 
σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχεία α) και β) 
αποσκοπούν να διασφαλιστεί ότι όλοι οι 
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τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων
που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες 
βρίσκουν σταθερή απασχόληση μέσα σε
ένα χρόνο από την ημερομηνία 
εφαρμογής.

εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε αυτές τις 
ενέργειες βρίσκουν βιώσιμη απασχόληση
ή θα βρίσκουν νέα δραστηριότητα μέσα 
σε τρεις μήνες από την ολοκλήρωση των 
μέτρων. Ο στόχος αυτός πρέπει να 
επανεξετασθεί κατά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Ένα έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι υπερβολικά σύντομο χρονικό 
διάστημα για να υπολογιστεί το ποσοστό επανένταξης, διότι καταρχάς ορισμένα εκ των κρατών 
μελών δεν ξεκινούν την εφαρμογή ορισμένων ή όλων των μέτρων μέχρις ότου δοθεί έγκριση. 
Κατά δεύτερον, δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που παρακολουθούν κύκλους 
μαθημάτων διάρκειας ενός έτους ή μεγαλύτερης. Το τέλος της περιόδου υλοποίησης, δηλαδή 
δύο έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα δώσει έναν πιο ακριβή υπολογισμό, 
ιδίως όσον αφορά τη βιώσιμη απασχόληση.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω 
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου εξαιτίας 
της παγκοσμιοποίησης, που 
καταδεικνύονται, ειδικότερα, με τη 
σημαντική αύξηση των εισαγωγών στην 
Ένωση, τη ραγδαία μείωση του μεριδίου 
της αγοράς της Ένωσης σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα ή τη μετεγκατάσταση 
των δραστηριοτήτων σε χώρες μη μέλη, 
όταν αυτές οι απολύσεις έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στην τοπική, περιφερειακή ή 
εθνική οικονομία·

α) εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω 
μεγάλων αλλαγών στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου εξαιτίας της 
παγκοσμιοποίησης, που καταδεικνύονται, 
ειδικότερα, με σοβαρή μετατόπιση στο 
σχήμα εξαγωγών-εισαγωγών του 
εμπορίου της Ένωσης σε αγαθά ή 
υπηρεσίες, τη μείωση του μεριδίου της 
αγοράς της Ένωσης σε έναν συγκεκριμένο 
τομέα ή τη μετεγκατάσταση των 
δραστηριοτήτων σε χώρες μη μέλη, όταν 
αυτές οι απολύσεις έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στην τοπική, περιφερειακή ή 
εθνική οικονομία·

Αιτιολόγηση

Όλες οι μείζονες αλλαγές που προκύπτουν από το άνοιγμα του εμπορίου πρέπει να καλύπτονται, 
έστω και εάν η παρακμή έρχεται με αργό ρυθμό.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εργαζομένους που απολύθηκαν ως 
αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών της 
τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής 
οικονομίας που προκλήθηκαν από 
απροσδόκητη κρίση, με την προϋπόθεση 
ότι μπορεί να καταδειχθεί άμεση και 
αποδείξιμη σχέση μεταξύ των απολύσεων 
και της εν λόγω κρίσης·

β) εργαζομένους που απολύθηκαν ως 
αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών της 
τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής 
οικονομίας που προκλήθηκαν από 
απροσδόκητη κρίση,
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών και οικονομικών
κρίσεων, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να 
καταδειχθεί άμεση και αποδείξιμη σχέση 
μεταξύ των απολύσεων και της εν λόγω 
κρίσης·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Προφανώς, με τον όρο «κρίση» νοείται κάθε τύπος 
κρίσης, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τη μειοψηφία αρνησικυρίας στο Συμβούλιο σε σχέση με την 
παράταση της τρέχουσας παρέκκλισης λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθίσταται σαφής η 
ανάγκη να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα οι λέξεις «οικονομική» και «χρηματοπιστωτική».

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εργαζομένους που αλλάζουν ή 
αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες 
γεωργικές δραστηριότητές τους την 
περίοδο που αρχίζει από την 
μονογράφηση των εμπορικών συμφωνιών 
της Ένωσης που περιέχουν μέτρα 
απελευθέρωσης του εμπορίου για τους 
οικείους γεωργικούς τομείς και τελειώνει 
τρία χρόνια μετά την πλήρη εφαρμογή 
αυτών των μέτρων και με την 
προϋπόθεση ότι αυτά τα εμπορικά μέτρα 
οδηγούν σε σημαντική αύξηση των 
εισαγωγών γεωργικού προϊόντος ή 

διαγράφεται
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γεωργικών προϊόντων στην Ένωση που 
συνοδεύεται από σημαντική μείωση των 
τιμών αυτών των προϊόντων στην Ένωση 
ή, κατά περίπτωση, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «εργαζόμενος» νοείται ο 
εργαζόμενος με σύμβαση απασχόλησης 
αορίστου χρόνου, η σύμβαση ή η σχέση 
απασχόλησης του οποίου είναι σύμφωνη 
με το άρθρο 4· ή

α) ως «εργαζόμενος» νοείται το πρόσωπο 
που έχει σύμβαση ή σχέση απασχόλησης
που ορίζεται στο ισχύον δίκαιο κράτους 
μέλους και/ή διέπεται από το ισχύον 
δίκαιο κράτους μέλους ή de facto σχέση 
απασχόλησης ανεξάρτητα από το 
συμβατικό καθεστώς. 
Συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι με 
συμβάσεις απασχόλησης ορισμένου 
χρόνου και οι εργαζόμενοι προσωρινής 
απασχόλησης.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «εργαζόμενος» νοείται ο 
εργαζόμενος ορισμένου χρόνου, όπως 
ορίζεται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ του 
Συμβουλίου, η σύμβαση ή η σχέση 
απασχόλησης του οποίου είναι σύμφωνη 
με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
ή β) και λήγει και δεν ανανεώνεται μέσα 
στην περίοδο που ορίζεται στο εν λόγω 
σημείο του άρθρου 4· ή

διαγράφεται
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ως «εργαζόμενος» νοείται ο 
εργαζόμενος προσωρινής απασχόλησης, 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/104/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ο έμμεσος εργοδότης του 
οποίου είναι μια επιχείρηση σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) 
και η εργασία του οποίου τον έμμεσο 
εργοδότη λήγει και δεν ανανεώνεται μέσα 
στην περίοδο που ορίζεται στο σημείο 
αυτό του άρθρου 4· ή

διαγράφεται

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ως «εργαζόμενος» νοείται ο ιδιοκτήτης 
επιχειρηματίας πολύ μικρής, μικρής και 
μεσαίας επιχείρησης και οι 
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι
(περιλαμβάνοντας τους γεωργούς) και όλα 
τα μέλη του νοικοκυριού που
απασχολούνται στην επιχείρηση, με την 
προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση των 
γεωργών, παράγουν ήδη το προϊόν που 
επηρεάζεται από τη σχετική εμπορική 
συμφωνία πριν εφαρμοστούν τα μέτρα για 
τον συγκεκριμένο τομέα.

δ) ως «εργαζόμενος» νοείται ο ιδιοκτήτης 
επιχειρηματίας πολύ μικρής, μικρής και 
μεσαίας επιχείρησης και οι 
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι και όλα 
τα μέλη του νοικοκυριού που δηλώνονται 
ως απασχολούμενα στην επιχείρηση.

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες 
δικαιολογούνται δεόντως από το κράτος 
μέλος που υποβάλει την αίτηση, η αίτηση 
χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να 
θεωρηθεί επιλέξιμη, ακόμη και αν τα 
κριτήρια παρέμβασης που ορίζουν τα 
στοιχεία α) ή β) της παραγράφου 1 δεν 
τηρούνται πλήρως, όταν οι απολύσεις 
έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση 
και στην τοπική οικονομία. Το κράτος 
μέλος διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια 
παρέμβασης που ορίζονται στα σημεία α) 
και β) της παραγράφου 1 δεν τηρούνται 
πλήρως.

2. Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, ειδικότερα σε 
σχέση με συλλογικές αιτήσεις που 
αφορούν ΜΜΕ, οι οποίες δικαιολογούνται 
δεόντως από το κράτος μέλος που 
υποβάλει την αίτηση, η αίτηση χορήγησης 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του 
παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρηθεί 
επιλέξιμη, ακόμη και αν τα κριτήρια 
παρέμβασης που ορίζουν τα στοιχεία α) ή 
β) της παραγράφου 1 δεν τηρούνται 
πλήρως, όταν οι απολύσεις έχουν σοβαρό 
αντίκτυπο στην απασχόληση και στην 
τοπική οικονομία. Το κράτος μέλος 
διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια 
παρέμβασης που ορίζονται στα σημεία α) 
και β) της παραγράφου 1 δεν τηρούνται 
πλήρως.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αναφορικά με τους γεωργούς, όταν, 
μετά τη μονογράφηση εμπορικής 
συμφωνίας και με βάση τις πληροφορίες, 
τα δεδομένα και τις αναλύσεις που 
διαθέτει, η Επιτροπή κρίνει ότι οι όροι 
για υποστήριξη σύμφωνα με το άρθρο 2 
στοιχείο γ) είναι πιθανόν να πληρούνται 
για έναν μεγάλο αριθμό γεωργών, εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 24, οι οποίες προσδιορίζουν 
τους επιλέξιμους τομείς ή προϊόντα, 
ορίζουν τις θιγόμενες γεωγραφικές 
περιοχές κατά περίπτωση, ορίζουν ένα 
ανώτατο όριο για ενδεχόμενη υποστήριξη 

διαγράφεται
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σε επίπεδο Ένωσης, περιόδους αναφοράς 
και όρους επιλεξιμότητας για γεωργούς 
και ημερομηνίες επιλεξιμότητας για 
δαπάνες, καθώς και προθεσμίες για την 
υποβολή αιτήσεων και, αν χρειαστεί, το 
περιεχόμενο αυτών των αιτήσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
και οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι 
αλλάζουν ή αναπροσαρμόζουν τις 
προηγούμενες δραστηριότητές τους, στην 
περίπτωση των γεωργών, οι καταστάσεις 
αυτές θεωρούνται απολύσεις για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

4. Όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
και οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι 
αλλάζουν ή αναπροσαρμόζουν τις 
προηγούμενες δραστηριότητές τους, οι 
καταστάσεις αυτές θεωρούνται απολύσεις 
για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Για τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
και τους αυτοαπασχολούμενους
(περιλαμβάνοντας τους γεωργούς) η 
απόλυση προσμετράται είτε από την 

γ) Για τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
και τους αυτοαπασχολούμενους η απόλυση 
προσμετράται από την ημερομηνία παύσης
ή αλλαγής των δραστηριοτήτων που 
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ημερομηνία παύσης των δραστηριοτήτων 
που προκλήθηκε από έναν από τους λόγους 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 και ορίζεται 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τις 
διοικητικές διατάξεις, είτε από την 
ημερομηνία που προσδιορίζεται από την 
Επιτροπή στην κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη που έχει εκδώσει σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 3.

προκλήθηκε από έναν από τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 και ορίζεται 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τις 
διοικητικές διατάξεις.

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλοι οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 5, μέσα στην 
περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 4 
παράγραφοι 1, 2 ή 3,

α) όλοι οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 5, μέσα στην 
περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 4 
παράγραφοι 1 ή 2,

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) γεωργοί που αλλάζουν ή 
αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες 
γεωργικές δραστηριότητές τους κατόπιν 
της μονογράφησης εμπορικής συμφωνίας 
της Ένωσης που αναφέρεται σε 
κατ’εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά για 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας 
υπό μορφή συντονισμένης δέσμης 
εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αποσκοπούν στην επανένταξη απολυμένων 
εργαζομένων για τους οποίους ζητήθηκε 
βοήθειας στην απασχόληση ή 
αυτοαπασχόληση ή, στην περίπτωση των 
γεωργών, να αλλάξουν ή να 
αναπροσαρμόσουν τις προηγούμενες 
δραστηριότητές τους. Η συντονισμένη 
δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί 
να περιλάβει, ειδικότερα:

Χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά για 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας 
υπό μορφή συντονισμένης δέσμης 
εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αποσκοπούν στην επανένταξη απολυμένων 
εργαζομένων για τους οποίους ζητήθηκε 
βοήθεια στην απασχόληση ή 
αυτοαπασχόληση. Η συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί να 
περιλάβει, ειδικότερα:

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, 
επαγγελματική καθοδήγηση, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, 
βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά 
εργασίας, προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για 
αυτοαπασχόληση και σύσταση 
επιχείρησης ή για αλλαγή ή προσαρμογή 
της δραστηριότητας (περιλαμβάνοντας 
επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 
στοιχεία), δραστηριότητες συνεργασίας, 
ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και 
επανακατάρτιση, περιλαμβάνοντας 

α) ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και 
επανακατάρτιση, περιλαμβανομένων των 
δεξιοτήτων στην τεχνολογία της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών και 
της πιστοποίησης της αποκτηθείσας 
πείρας, συνδρομή στην αναζήτηση 
εργασίας, επαγγελματική καθοδήγηση, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, 
βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά 
εργασίας, προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για 
αυτοαπασχόληση, συστάσεις
επιχειρήσεων και ανακτήσεις από 
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δεξιότητες της τεχνολογίας πληροφοριών 
και επικοινωνιών και πιστοποίηση της 
αποκτηθείσας πείρας·

εργαζομένους, βοήθεια για αλλαγή των 
προηγούμενων δραστηριοτήτων τους 
(περιλαμβάνοντας επενδύσεις σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία) και δραστηριότητες 
συνεργασίας·

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, 
όπως επιδόματα για την αναζήτηση 
εργασίας, κίνητρα των εργοδοτών για 
προσλήψεις, επιδόματα κινητικότητας, 
διαβίωσης ή κατάρτισης
(περιλαμβανομένων των επιδομάτων για 
άτομα που παρέχουν φροντίδα ή για 
υπηρεσίες αντικατάστασης στον 
γεωργικό κλάδο) που περιορίζονται στο 
σύνολό τους στη διάρκεια της 
τεκμηριωμένης ενεργητικής αναζήτησης 
εργασίας ή της διά βίου μάθησης ή των 
δραστηριοτήτων κατάρτισης·

β) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, 
όπως επιδόματα για την αναζήτηση 
εργασίας, επιδόματα κινητικότητας, 
διαβίωσης ή κατάρτισης
(περιλαμβανομένων των επιδομάτων για 
άτομα που παρέχουν φροντίδα) που 
περιορίζονται στο σύνολό τους στη 
διάρκεια της τεκμηριωμένης ενεργητικής 
αναζήτησης εργασίας, της διά βίου 
μάθησης ή των δραστηριοτήτων 
κατάρτισης·

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως
μειονεκτούντων ή ηλικιωμένων 
εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να 
παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά 
εργασίας.

γ) μέτρα για την ενθάρρυνση
μειονεκτούντων εργαζομένων, ιδίως νέων,
ηλικιωμένων εργαζομένων και 
εργαζομένων που αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο φτώχειας, προκειμένου αυτοί να 
παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά 
εργασίας.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των μέτρων στο σημείο β) δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 50% του 
συνολικού κόστους της συντονισμένης 
δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Το κόστος των μέτρων στο σημείο β) δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 25% του 
συνολικού κόστους της συντονισμένης 
δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των επενδύσεων σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία για την 
αυτοαπασχόληση και τη σύσταση 
επιχειρήσεων ή για την αλλαγή ή την 
αναπροσαρμογή δραστηριότητας δεν 
υπερβαίνει τα 35 000 ευρώ.

Το κόστος των επενδύσεων σε πάγια
περιουσιακά στοιχεία για την 
αυτοαπασχόληση, τη σύσταση 
επιχειρήσεων και τις ανακτήσεις από 
εργαζομένους ή για την αλλαγή ή την 
αναπροσαρμογή δραστηριότητας δεν 
υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο ποσό μειώθηκε από 35 000 ευρώ σε 25 000 ευρώ λόγω προβληματισμών όσον 
αφορά τη δίκαιη κατανομή. Ο προϋπολογισμός του ΕΤΠ που θα διατίθεται για τους 
εργαζόμενους θα ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εάν 400 
εκατομμύρια ευρώ είχαν διανεμηθεί το 2011, το μέσο ποσό ανά εργαζόμενο θα ανερχόταν σε 
23 710 ευρώ. Το 2010, θα ανερχόταν σε 14 888 ευρώ. Συνεπώς, το ποσό των 35 000 ευρώ θα 
μπορούσε να σημαίνει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι δεν θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης. Είναι 
εύλογο να ευθυγραμμισθεί αυτός ο αριθμός με την πρόταση για τη μικροχρηματοδότηση.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον σχεδιασμό της συντονισμένης 
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δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα βασικά 
αίτια των απολύσεων και να προβλεφθούν 
μελλοντικές προοπτικές στην αγορά 
εργασίας καθώς και απαιτούμενες 
δεξιότητες. Η συντονισμένη δέσμη 
συνάδει πλήρως με την μετατόπιση προς 
μια αποδοτική ως προς την αξιοποίηση 
των πόρων και περιβαλλοντικά βιώσιμη 
οικονομία·

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, 
όπως αυτά που περιλαμβάνονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) που δεν 
εξαρτώνται από την ενεργητική συμμετοχή 
των εργαζομένων για τους οποίους 
ζητήθηκε βοήθεια στις δραστηριότητες 
αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης,

α) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, 
όπως αυτά που περιλαμβάνονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) που δεν 
εξαρτώνται από την ενεργητική συμμετοχή 
των εργαζομένων για τους οποίους 
ζητήθηκε βοήθεια στις δραστηριότητες 
αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης, μέτρα 
τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως 
υποκατάστατο των παροχών ανεργίας·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) ειδικά μέτρα περιορισμένης χρονικής 
διάρκειας, όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), τα οποία 
αντικαθιστούν μέτρα, ακόμη και σε 
προσωρινή βάση, που εμπίπτουν στην 
ευθύνη των κρατών μελών βάσει του 
εθνικού δικαίου·

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠ θα πρέπει να παρέχει προστιθέμενη αξία σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης 
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οικονομικής προστιθέμενης αξίας. Εάν τα κράτη μέλη έχουν οικονομικές υποχρεώσεις έναντι 
των απολυμένων εργαζομένων υπό τη μορφή χρηματικών επιδομάτων, τότε οι εν λόγω 
υποχρεώσεις θα πρέπει να πληρούνται από το εκάστοτε κράτος μέλος. Φυσικά, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προσφέρουν πρόσθετες παροχές πέραν των χρηματικών επιδομάτων, γεγονός που 
θα παρείχε επιπλέον κίνητρα στους εργαζόμενους. Επίσης, η παρούσα τροπολογία βοηθά να 
διασφαλισθεί ότι τα χρήματα του ΕΤΠ δεν θα καταλήξουν να χρηματοδοτούν απλώς όλες τις 
υποχρεώσεις των κρατών μελών.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενέργειες που εμπίπτουν στην ευθύνη 
των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού 
δικαίου ή συλλογικών συμφωνιών.

β) ενέργειες που εμπίπτουν στην ευθύνη 
των επιχειρήσεων ή των κρατών μελών 
βάσει του εθνικού δικαίου, του δικαίου 
της Ένωσης ή συλλογικών συμφωνιών ή 
που αντικαθιστούν τέτοιες υποχρεώσεις.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών 
καταρτίζεται κατόπιν διαβουλεύσεων με 
τους κοινωνικούς εταίρους, τους 
στοχευόμενους εργαζόμενους ή τους 
εκπροσώπους τους.

Αιτιολόγηση

Η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΕΤΠ τόνιζε ότι η εντατική εξατομικευμένη στήριξη προς 
απολυμένους εργαζόμενους αποτελούσε βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση βέλτιστων 
αποτελεσμάτων. Εν προκειμένω, οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους θα πρέπει να 
συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις κατά την κατάρτιση της δέσμης μέτρων. Σε περιπτώσεις όπου 
δεν πραγματοποιήθηκε κάτι τέτοιο, δημιουργήθηκαν προσδοκίες που στη συνέχεια 
διαψεύσθηκαν, ενώ, παράλληλα, τα αποτελέσματα δεν ήταν θετικά.
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με πρωτοβουλία του αιτούντος κράτους 
μέλους, μπορεί να πραγματοποιηθεί
χρηματοδοτική συνεισφορά για 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
διαχείρισης, ενημέρωσης και διαφήμισης, 
ελέγχου και υποβολής εκθέσεων.

3. Με πρωτοβουλία του αιτούντος κράτους 
μέλους, μπορεί να διατεθεί χρηματοδοτική 
συνεισφορά μέγιστου ύψους 5% επί της 
αιτούμενης στήριξης από το ΕΤΠ για τη 
συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων 
υπηρεσιών για δραστηριότητες 
προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης 
και διαφήμισης, ελέγχου και υποβολής 
εκθέσεων και για συνεργασία με όλους 
τους συντελεστές.

Αιτιολόγηση

Η επιτυχία του ΕΤΠ εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη δέσμη μέτρων για τους 
εργαζόμενους καθώς και από την επικαιρότητα του Ταμείου. Κάθε αίτηση είναι διαφορετική και 
με τη μη τακτική υποβολή αιτήσεων, τα κράτη μέλη ενδέχεται να μην διαθέτουν κατ’ ανάγκη 
εμπειρογνωμοσύνη όταν παρίσταται ανάγκη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους. 
Επίσης, για τις αρχικές αιτήσεις, θα πρέπει να καταβάλλεται επιπλέον προσπάθεια ώστε να 
διασφαλίζεται η πλήρης συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων. Όσο αυξάνεται η 
εμπειρογνωμοσύνη των κρατών μελών, θα απαιτούνται χαμηλότερες χρηματοδοτικές 
συνεισφορές.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος υποβάλλει πλήρη 
αίτηση στην Επιτροπή μέσα σε περίοδο 12 
εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την 
οποία τηρούνται τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2 ή, κατά 
περίπτωση, πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 3. Σε εξαιρετικές 
και δεόντως δικαιολογημένες περιστάσεις, 
η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί με 
πρόσθετες πληροφορίες του αιτούντος 

1. Το κράτος μέλος υποβάλλει πλήρη 
αίτηση στην Επιτροπή μέσα σε περίοδο 12 
εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την 
οποία τηρούνται τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2. Σε 
εξαιρετικές και δεόντως δικαιολογημένες 
περιστάσεις, η αίτηση μπορεί να 
συμπληρωθεί με πρόσθετες πληροφορίες 
του αιτούντος κράτους μέλους μέσα σε 
τρεις μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής, ενώ, στη συνέχεια, η Επιτροπή 
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κράτους μέλους μέσα σε έξι μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής, ενώ, στη συνέχεια, 
η Επιτροπή αξιολογεί την αίτηση με βάση 
τις διαθέσιμες πληροφορίες. Η Επιτροπή 
θα συμπληρώσει την αξιολόγηση της 
αίτησης μέσα σε δώδεκα εβδομάδες από 
την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους 
αίτησης ή (στην περίπτωση ελλιπούς 
αίτησης) έξι μήνες μετά την ημερομηνία 
της αρχικής αίτησης, εάν η ημερομηνία 
αυτή είναι προγενέστερη.

αξιολογεί την αίτηση με βάση τις 
διαθέσιμες πληροφορίες. Η Επιτροπή θα 
συμπληρώσει την αξιολόγηση της αίτησης 
μέσα σε 10 εβδομάδες από την ημερομηνία 
παραλαβής της πλήρους αίτησης ή (στην 
περίπτωση ελλιπούς αίτησης) έξι μήνες 
μετά την ημερομηνία της αρχικής αίτησης.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της καθοριστικής σημασίας της επικαιρότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν την υποβολή της αίτησής τους το ταχύτερο 
δυνατόν. Για να διευκολυνθεί αυτό, έχει προταθεί ένα υψηλότερο επίπεδο χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς για τα κράτη μέλη, υποδεικνύοντας παράλληλα σθεναρά ότι η προορατική 
συνεργασία θα πρέπει να αποτελεί τον κανόνα μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που 
συνδέει τις απολύσεις με τις μεγάλες 
διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου ή με σοβαρή 
διαταραχή της τοπικής, περιφερειακής ή 
εθνικής οικονομίας που προκαλείται από 
απροσδόκητη κρίση ή με τη νέα 
κατάσταση της αγοράς στον γεωργικό 
κλάδο στο κράτος μέλος και απορρέει 
από τις συνέπειες εμπορικής συμφωνίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το 
άρθρο XXIV της ΓΣΔΕ ή πολυμερούς 
συμφωνίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου βάσει του άρθρου 
2 στοιχείο γ). Η ανάλυση αυτή βασίζεται 
σε στατιστικές ή άλλες πληροφορίες στο 
καταλληλότερο επίπεδο για να καταδειχτεί 
η ικανοποίηση των κριτηρίων παρέμβασης 
που ορίζονται στο άρθρο 4,

α) τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που 
συνδέει τις απολύσεις με τις μεγάλες 
διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου ή με σοβαρή 
διαταραχή της τοπικής, περιφερειακής ή 
εθνικής οικονομίας που προκαλείται από 
απροσδόκητη κρίση. Η ανάλυση αυτή 
βασίζεται σε στατιστικές ή άλλες 
πληροφορίες στο καταλληλότερο επίπεδο 
για να καταδειχτεί η ικανοποίηση των 
κριτηρίων παρέμβασης που ορίζονται στο 
άρθρο 4,
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Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) όταν η εταιρεία συνεχίζει τις 
δραστηριότητές της μετά από διακοπές 
απασχόλησης, λεπτομερή εξήγηση των 
νομικών υποχρεώσεων στις οποίες 
υπόκειται και των μέτρων που έλαβε εν 
είδει μέριμνας για τους απολυμένους 
εργαζομένους,

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) ένα γενικό προφίλ των δεξιοτήτων και 
μια αρχική αξιολόγηση των συνολικών 
αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης 
των εργαζομένων,

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εντοπισμό, κατά περίπτωση, των 
επιχειρήσεων που προβαίνουν σε 
απολύσεις, των προμηθευτών ή των 
παραγωγών των επόμενων σταδίων του 
προϊόντος, των τομέων, καθώς και των 
κατηγοριών των εργαζομένων για τους 

γ) εντοπισμό, κατά περίπτωση, των 
επιχειρήσεων που προβαίνουν σε 
απολύσεις, των προμηθευτών ή των 
παραγωγών των επόμενων σταδίων του 
προϊόντος, των τομέων, καθώς και των 
κατηγοριών των εργαζομένων για τους 
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οποίους πρόκειται να ζητηθεί βοήθεια, οποίους πρόκειται να ζητηθεί βοήθεια, με 
ανάλυση ανά φύλο και ομάδα ηλικίας,

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εκτιμώμενο προϋπολογισμό της 
συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων 
υπηρεσιών υπέρ των εργαζομένων για τους 
οποίους ζητήθηκε βοήθεια,

ε) εκτιμώμενο προϋπολογισμό και 
περιγραφή των συστατικών της 
συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων 
υπηρεσιών υπέρ των εργαζομένων για τους 
οποίους ζητήθηκε βοήθεια,

Αιτιολόγηση

Όπως ισχύει και για τον ίδιο τον προϋπολογισμό, η αίτηση θα πρέπει να περιέχει επίσης 
περιγραφή των συστατικών της δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών. Αυτό θα παρέχει 
μεγαλύτερη σαφήνεια τόσο για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και για τους ίδιους τους 
εργαζόμενους. Επίσης, θα διευκολύνει μια καλύτερη τελική αξιολόγηση, υπό την έννοια ότι τα 
αποτελέσματα θα μπορούν να συγκριθούν με την αίτηση.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη 
συντονισμένη δέσμη βοηθούν στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο·

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠ θα πρέπει να συμβάλλει στην προστιθέμενη αξία της ΕΕ. Η ισορροπία μεταξύ της 
εξατομικευμένης δέσμης μέτρων για τους εργαζόμενους και των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 
2020» θα συνέβαλε στην παροχή αυτής της προστιθέμενης αξίας.
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) διαδικασίες που ακολουθούνται για την 
παροχή συμβουλών από κοινωνικούς 
εταίρους ή άλλες σχετικές οργανώσεις, 
κατά περίπτωση,

ζ) διαδικασίες που ακολουθούνται για την 
παροχή συμβουλών από τους 
ενδιαφερόμενους εργαζομένους ή τους 
εκπροσώπους τους, τους κοινωνικούς 
εταίρους, τοπικές και περιφερειακές 
αρχές ή άλλες σχετικές οργανώσεις, κατά 
περίπτωση,

Αιτιολόγηση

Η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΕΤΠ τόνιζε ότι η εντατική εξατομικευμένη στήριξη προς 
απολυμένους εργαζόμενους αποτελούσε βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση βέλτιστων 
αποτελεσμάτων. Εν προκειμένω, οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους θα πρέπει να 
συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις κατά την κατάρτιση της δέσμης μέτρων. Σε περιπτώσεις όπου 
δεν πραγματοποιήθηκε κάτι τέτοιο, δημιουργήθηκαν προσδοκίες που στη συνέχεια 
διαψεύσθηκαν, ενώ, επίσης, τα αποτελέσματα δεν ήταν θετικά.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) τα ονόματα των οργανισμών που 
προσφέρουν τη δέσμη μέτρων στο κράτος
μέλος,

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) δήλωση συμμόρφωσης της αιτούμενης 
υποστήριξης από το ΕΤΠ με τους 
διαδικαστικούς και υλικούς κανόνες της 
Ένωσης για την κρατική βοήθεια καθώς 

η) δήλωση συμμόρφωσης της αιτούμενης 
υποστήριξης από το ΕΤΠ με τους 
διαδικαστικούς και υλικούς κανόνες της 
Ένωσης για την κρατική βοήθεια καθώς 
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και δήλωση ότι οι εξατομικευμένες 
υπηρεσίες δεν αντικαθιστούν μέτρα που 
εμπίπτουν στην ευθύνη εταιρειών βάσει 
του εθνικού δικαίου ή συλλογικών 
συμφωνιών,

και δήλωση που περιγράφει τους λόγους 
για τους οποίους οι εξατομικευμένες 
υπηρεσίες δεν αντικαθιστούν μέτρα που 
εμπίπτουν στην ευθύνη εταιρειών ή 
κρατών μελών βάσει του εθνικού δικαίου 
ή του δικαίου της Ένωσης ή συλλογικών 
συμφωνιών,

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠ θα πρέπει να παρέχει προστιθέμενη αξία σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης 
οικονομικής προστιθέμενης αξίας. Εάν τα κράτη μέλη έχουν οικονομικές υποχρεώσεις έναντι 
των απολυμένων εργαζομένων υπό τη μορφή χρηματικών επιδομάτων, τότε οι εν λόγω 
υποχρεώσεις θα πρέπει να πληρούνται από το εκάστοτε κράτος μέλος. Φυσικά, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προσφέρουν πρόσθετες παροχές πέραν των χρηματικών επιδομάτων, γεγονός που 
θα παρείχε επιπλέον κίνητρα στους εργαζόμενους. Επίσης, η παρούσα τροπολογία βοηθά να 
διασφαλισθεί ότι τα χρήματα του ΕΤΠ δεν θα καταλήξουν να χρηματοδοτούν απλώς όλες τις 
υποχρεώσεις των κρατών μελών.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) πόρους εθνικής συγχρηματοδότησης, θ) πόρους εθνικής προχρηματοδότησης ή
συγχρηματοδότησης και άλλης 
συγχρηματοδότησης, κατά περίπτωση,

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που συμμετέχουν εταιρείες ή επιχειρήσεις στη συγχρηματοδότηση κάποιου από τα 
μέτρα, αυτό θα πρέπει να αποσαφηνίζεται.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα) πληροφορίες σχετικά με το αν η 
επιχείρηση, με εξαίρεση τις 
μικροεπιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, υπήρξε 
λήπτης κρατικής ενίσχυσης ή 
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προηγούμενης χρηματοδοτήσεως από το 
Ταμείο Συνοχής ή τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία της Ένωσης κατά τα 
προηγούμενα πέντε έτη, 

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) κατά περίπτωση, τυχόν περαιτέρω 
απαιτήσεις που έχουν ενδεχομένως 
οριστεί στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα του ΕΤΠ, οι 
κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν από την αρχή της 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την 
παροχή χρηματοδοτικής υποστήριξης 
από το Ταμείο.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρέμβαση για απολυμένους 
εργαζομένους συμπληρώνει τις ενέργειες 
των κρατών μελών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

1. Η παρέμβαση για απολυμένους 
εργαζομένους συμπληρώνει τις ενέργειες 
των κρατών μελών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων και όσων 
χρηματοδοτούνται από ταμεία της 
Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠ και το ΕΚΤ αποτελούν συμπληρωματικά μέτρα πολιτικής και οι συνέργειες μεταξύ των 
δύο ταμείων μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά 
περιορίζεται στα αναγκαία για την επίδειξη 
αλληλεγγύης και υποστήριξης στους 
μεμονωμένους απολυμένους 
εργαζομένους. Οι δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠ 
συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης 
και του κράτους μέλους και με τους 
κανόνες κρατικής βοήθειας.

2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά 
περιορίζεται στα αναγκαία για την επίδειξη 
αλληλεγγύης και προσωρινής, 
εξατομικευμένης υποστήριξης στους 
μεμονωμένους απολυμένους 
εργαζομένους. Οι δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠ 
συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης 
και του κράτους μέλους και με τους 
κανόνες κρατικής βοήθειας και δεν 
αντικαθιστούν τις ενέργειες για τις οποίες 
είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη ή οι 
εταιρείες.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 



PE483.708v04-00 46/174 RR\923267EL.doc

EL

αρμοδιότητές τους, τον συντονισμό της 
βοήθειας που προέρχεται από τα ταμεία 
της Ένωσης.

αρμοδιότητές τους, τον συντονισμό της 
βοήθειας που προέρχεται από τα ταμεία 
της Ένωσης. Η Επιτροπή και το κράτος 
μέλος που υποβάλλει την αίτηση 
διατηρούν τους φορείς που εμπλέκονται 
στην αίτηση ενήμερους σχετικά με την 
υπό εξέλιξη αξιολόγηση της αίτησης κατά 
τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το κράτος μέλος που υποβάλλει την 
αίτηση εξασφαλίζει ότι οι ειδικές ενέργειες 
που λαμβάνουν χρηματοδοτική 
συνεισφορά δεν λαμβάνουν βοήθεια και 
από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της 
Ένωσης.

4. Το κράτος μέλος που υποβάλλει την 
αίτηση εξασφαλίζει ότι οι ειδικές ενέργειες 
που λαμβάνουν χρηματοδοτική 
συνεισφορά δεν λαμβάνουν βοήθεια και 
από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της 
Ένωσης, αποφεύγοντας με τον τρόπο 
αυτό την υπονόμευση μακροπρόθεσμων 
προγραμμάτων όπως τα διαρθρωτικά 
ταμεία και ιδίως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το 
δικαίωμα σε ευεργέτημα από το ΕΤΠ δεν 
επηρεάζει την επιλεξιμότητα για 
ευεργέτημα από οιοδήποτε άλλο ταμείο 
της Ένωσης για άλλους λόγους.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου προωθούνται στα 
διάφορα στάδια της εφαρμογής της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα 
μέτρα για την πρόληψη διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
και τον τύπο της σύμβασης απασχόλησης ή 
τη σχέση εργασίας κατά τα διάφορα 
στάδια εφαρμογής του ΕΤΠ και ιδιαίτερα 
κατά την πρόσβαση σε αυτό.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
εφαρμόζουν την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και
εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα και προωθούνται
στο έπακρο στα διάφορα στάδια της 
εφαρμογής της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς. Η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για 
την πρόληψη διακρίσεων λόγω φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
και τον τύπο της σύμβασης απασχόλησης ή 
τη σχέση εργασίας τόσο κατά την 
πρόσβαση όσο και στα διάφορα στάδια
της εφαρμογής του ΕΤΠ και ιδιαίτερα 
κατά την πρόσβαση σε αυτό.

Αιτιολόγηση

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εν 
λόγω Ταμείου. Δεν αρκεί απλώς η προώθηση της διάστασης του φύλου: θα πρέπει να 
προωθείται στο έπακρο. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να τίθεται κανένα ζήτημα διακρίσεων σε ό,τι 
αφορά την πρόσβαση στο Ταμείο.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής 
περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών 
και καθοδήγησης για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επιτροπή
μπορεί επίσης να παράσχει πληροφορίες 
σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ΕΤΠ
στους ευρωπαίους και εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους.

4. Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής 
περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών 
και καθοδήγησης για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επιτροπή
παρέχει εγκαίρως αναλυτικές
πληροφορίες καθώς και σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 
χρησιμοποίηση του ΕΠΤ στους 
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ευρωπαίους και εθνικούς κοινωνικούς 
εταίρους καθώς και στις αρμόδιες 
τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης, είναι 
απαραίτητο να διασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση του Ταμείου θα παρέχονται και στους κοινωνικούς εταίρους.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δημιουργεί ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο, που διατίθεται σε όλες τις 
γλώσσες της Ένωσης, για την παροχή 
ενημέρωσης σχετικά με το ΕΤΠ και 
καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή 
αιτήσεων, καθώς και πληροφορίες για τις 
αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή που 
απορρίπτονται και που τονίζει το ρόλο της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

2. Η Επιτροπή συντηρεί και ενημερώνει 
τακτικά ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, που
είναι προσβάσιμη σε όλες τις γλώσσες της 
Ένωσης, για την παροχή ενημέρωσης 
σχετικά με το ΕΤΠ και καθοδήγηση 
σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, καθώς 
και πληροφορίες για τις αιτήσεις που 
γίνονται δεκτές ή που απορρίπτονται και
σχετικά με το ρόλο της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ήδη μια ιστοσελίδα του ΕΤΠ στο διαδίκτυο, αλλά η Επιτροπή πρέπει να τη συντηρεί και 
να την ενημερώνει τακτικά.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή υλοποιεί δραστηριότητες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με 
περιπτώσεις του ΕΤΠ και τα 
αποτελέσματα.

3. Η Επιτροπή υλοποιεί δραστηριότητες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με 
περιπτώσεις του ΕΤΠ και τα αποτελέσματα 
βάσει αντικειμενικών αξιολογήσεων με 
στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του ΕΤΠ και τη 
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διασφάλιση ότι οι πολίτες και οι 
εργαζόμενοι της ΕΕ γνωρίζουν για το 
ΕΤΠ. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση για τη χρησιμοποίηση του 
Ταμείου ανά χώρα και κατά τομέα.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες 
επικοινωνίας βάσει του παρόντος 
κανονισμού συμβάλλουν επίσης στην 
κάλυψη της εταιρικής επικοινωνίας των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση
ότι συνδέονται με τους γενικούς στόχους 
του παρόντος κανονισμού.

4. Οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες 
επικοινωνίας βάσει του παρόντος 
κανονισμού συμβάλλουν επίσης στην 
κάλυψη της εταιρικής επικοινωνίας των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 και των πρωταρχικών στόχων 
της, δεδομένου ότι συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Βάσει της εκτίμησης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3, και ιδίως λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που 
πρέπει να υποστηριχτούν, τις 
προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο 
κόστος, η Επιτροπή εκτιμά και προτείνει, 
το ταχύτερο δυνατόν, το ποσό της τυχόν 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που μπορεί 
να χορηγηθεί εντός των ορίων των 
διαθέσιμων πόρων. Το ποσό δεν 
υπερβαίνει το 50% του συνολικού 
εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή το 

1. Βάσει της εκτίμησης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3, και ιδίως λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που 
πρέπει να υποστηριχτούν, τις 
προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο 
κόστος, η Επιτροπή εκτιμά και προτείνει, 
το ταχύτερο δυνατόν, το ποσό της τυχόν 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που μπορεί 
να χορηγηθεί εντός των ορίων των 
διαθέσιμων πόρων. Το ποσό δεν 
υπερβαίνει:
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65% αυτού του κόστους στην περίπτωση 
αιτήσεων που υποβάλλει το κράτος μέλος 
στην επικράτεια του οποίου τουλάχιστον 
μία περιφέρεια του επιπέδου NUTS II 
είναι επιλέξιμη βάσει του στόχου 
«Σύγκλιση» των διαρθρωτικών ταμείων. 
Η Επιτροπή, στην εκτίμηση που διενεργεί 
για αυτές τις περιπτώσεις, αποφασίζει αν 
είναι δικαιολογημένο το ποσοστό 65% 
συγχρηματοδότησης.

(α) το 60% του συνολικού εκτιμώμενου 
κόστους που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή
(β) το 70% αυτού του κόστους στην 
περίπτωση αιτήσεων που υποβάλλει το 
κράτος μέλος που είναι επιλέξιμο για 
στήριξη δυνάμει του κανονισμού 
XX/XXXX για το Ταμείο Συνοχής·
(γ) το 80% αυτού του κόστους στην 
περίπτωση αιτήσεων που υποβάλλει 
κράτος μέλος που λαμβάνει οικονομική 
συνδρομή στο πλαίσιο μιας από τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας·
___________
1 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.

Αιτιολόγηση

Η συγχρηματοδότηση αποτελεί μείζον ζήτημα για πολλά κράτη μέλη και, πράγματι, ορισμένα 
κράτη μέλη δεν υποβάλλουν αίτηση στο ΕΤΠ λόγω του χαμηλού ποσοστού συγχρηματοδότησης. 
Για τον λόγο αυτόν, έχει συμπεριληφθεί μια επιπλέον βαθμίδα στην οποία ορισμένα κράτη μέλη 
θα μπορούν να επωφελούνται από υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Θεωρώ ότι αυτό 
θα βοηθήσει στη διασφάλιση μεγαλύτερης απορρόφησης των κονδυλίων και θα συνδράμει τους 
εργαζόμενους σε κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικά προβλήματα.
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Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που, βάσει της εκτίμησης 
που πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 3, η Επιτροπή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
χρηματοδοτική συνεισφορά, ειδοποιεί το 
ταχύτερο δυνατόν το κράτος μέλος που 
έχει υποβάλει την αίτηση.

3. Σε περίπτωση που, βάσει της εκτίμησης 
που πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 3, η Επιτροπή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
χρηματοδοτική συνεισφορά, ειδοποιεί 
αμέσως το κράτος μέλος που έχει 
υποβάλει την αίτηση.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από τις 
ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 στοιχείο η) κατά τις οποίες 
το κράτος μέλος αρχίζει τις 
εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους 
στοχοθετημένους εργαζομένους ή τις 
διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του 
ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 
1 και 3 αντίστοιχα. Στην περίπτωση των 
γεωργών, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά από την ημερομηνία που 
ορίζεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από τις 
ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 8,
παράγραφος 2, στοιχείο στ) κατά τις 
οποίες το κράτος μέλος αρχίζει τις 
εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους 
στοχοθετημένους εργαζομένους ή τις 
διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του 
ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 
1 και 3 αντίστοιχα.

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.
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Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Αναγνωρίζοντας ότι είναι επείγον να 
ληφθούν αποφάσεις που να εξασφαλίζουν 
τη συμμετοχή των εργαζομένων στα 
προγράμματα το συντομότερο δυνατόν, 
τα θεσμικά όργανα προσπαθούν να 
ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο που 
χρειάζεται για την επεξεργασία των 
αιτήσεων.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή καταλήξει ότι οι όροι για 
την κινητοποίηση του ΕΤΠ πληρούνται, 
υποβάλλει πρόταση για τη χρησιμοποίησή 
του. Η απόφαση χρησιμοποίησης του ΕΤΠ 
λαμβάνεται με συναπόφαση των δύο 
κλάδων της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής. Το Συμβούλιο 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει με 
την πλειοψηφία των μελών από τα οποία 
απαρτίζεται και των τριών πέμπτων των 
ψηφησάντων.

Όταν η Επιτροπή καταλήξει ότι οι όροι για 
την κινητοποίηση του ΕΤΠ πληρούνται, 
υποβάλλει πρόταση για τη χρησιμοποίησή 
του. Η απόφαση χρησιμοποίησης του ΕΤΠ 
λαμβάνεται με συναπόφαση των δύο 
κλάδων της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής εντός προθεσμίας
που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα από την 
παραπομπή του θέματος στην αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή. Το 
Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 
πλειοψηφία, ενώ το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με την 
πλειοψηφία των μελών από τα οποία 
απαρτίζεται και των τριών πέμπτων των 
ψηφισάντων.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής 
της για απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ, 
η Επιτροπή υποβάλλει στα δύο σκέλη της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής 
πρόταση μεταφοράς στις αντίστοιχες 
γραμμές του προϋπολογισμού. Στην 
περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία 
τριμερών συσκέψεων.

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής 
της για απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ, 
η Επιτροπή υποβάλλει στα δύο σκέλη της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής 
πρόταση μεταφοράς στις αντίστοιχες 
γραμμές του προϋπολογισμού. Οι 
μεταφορές αυτές πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες του 
προϋπολογισμού, τόσο τις ετήσιες όσο και 
τις μακροπρόθεσμες. Στην περίπτωση 
διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερών 
συσκέψεων.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης 
για τη χρηματοδοτική συνεισφορά 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4, η 
Επιτροπή καταβάλλει τη συνεισφορά στο 
κράτος μέλος με τη μορφή 
προχρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 
50% της συνεισφοράς της Ένωσης στο 
κράτος μέλος, κατ' αρχήν μέσα σε 15 
ημέρες, και ακολουθεί, κατά περίπτωση, 
η χρηματοδότηση με τη μορφή 
ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών. Η 
προχρηματοδότηση διεκπεραιώνεται 
μετά το κλείσιμο της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3.

1. Μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης 
για τη χρηματοδοτική συνεισφορά 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4, η 
Επιτροπή καταβάλλει τη συνεισφορά στο 
κράτος μέλος εφάπαξ, κατ' αρχήν μέσα σε 
15 ημέρες.

Αιτιολόγηση

Ο ισχύων μηχανισμός για την εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς λειτουργεί 
αποτελεσματικά και, αν και ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να επιστρέφουν κονδύλια, για 
κάποια άλλα αυτό δεν ισχύει. Η παρακράτηση ποσοστού 50% της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
της Ένωσης θα μπορούσε να ασκήσει έντονη χρηματοπιστωτική πίεση στα κράτη μέλη και 
ενδέχεται ακόμα να συμβάλει στην καθυστερημένη έναρξη παροχής της δέσμης 
εξατομικευμένων υπηρεσιών.
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Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι λεπτομέρειες των όρων 
χρηματοδότησης, ιδίως το ποσοστό της 
προχρηματοδότησης και οι όροι των 
ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών, 
ορίζονται από την Επιτροπή στην 
απόφαση για τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 4.

διαγράφεται

Οι ενδιάμεσες πληρωμές καταβάλλονται 
για να επιστραφούν οι δαπάνες που 
καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την 
εκτέλεση επιλέξιμων ενεργειών, με την 
προϋπόθεση της υποβολής στην 
Επιτροπή δήλωσης δαπανών 
υπογεγραμμένης από τον εκπρόσωπο του 
διαπιστευμένου δημόσιου οργανισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 21.

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το κράτος μέλος πραγματοποιεί τις 
επιλέξιμες ενέργειες που ορίζονται στο 
άρθρο 6 όσο το δυνατόν συντομότερα, 
αλλά όχι αργότερα από 24 μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1.

4. Το κράτος μέλος πραγματοποιεί τις 
επιλέξιμες ενέργειες που ορίζονται στο 
άρθρο 7 όσο το δυνατόν συντομότερα, 
αλλά όχι αργότερα από 24 μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1.
Ωστόσο, σε περιπτώσεις που απολυμένος 
εργαζόμενος έχει πρόσβαση σε 
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εκπαιδευτικό ή επιμορφωτικό κύκλο 
μαθημάτων διάρκειας δύο ετών ή 
μεγαλύτερης, το κόστος των διδάκτρων 
για δύο έτη θα καλύπτεται όταν ο 
απολυμένος εργαζόμενος ξεκινήσει τον 
κύκλο μαθημάτων κατά το επόμενο 
διαθέσιμο εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτό δεν συμβαίνει μετά την 
παρέλευση ενός έτους από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένους εργαζόμενους που προσέγγισαν το ΕΤΠ απαγορεύθηκε η χρησιμοποίηση αυτών 
των κονδυλίων για την πρόσβαση σε περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση, όταν η διάρκεια του 
κύκλου μαθημάτων είναι μεγαλύτερη των δύο ετών. Ορισμένες φορές, επειδή κάποιοι κύκλοι 
μαθημάτων ξεκινούν τον Σεπτέμβριο και επειδή τα κράτη μέλη δεν χορηγούν πάντα τα κονδύλια 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο 
ένα έτος σπουδών. Καθώς οι απολυμένοι εργαζόμενοι δεν έχουν συνήθως πρόσβαση σε 
κονδύλια ή δάνεια, ο εν λόγω περιορισμός απαγορεύει ουσιαστικά την πρόσβασή τους σε 
τέτοιους κύκλους μαθημάτων.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που 
απαιτούν άμεση χρηματοδοτική 
παρέμβαση για τη διασφάλιση της 
απασχόλησης, όπως στην περίπτωση 
σχεδίων ανάκτησης επιχειρήσεων που 
έχουν κηρύξει πτώχευση από τους 
απολυμένους εργαζομένους, το κράτος 
μέλος ή αναγνωρισμένος από το κράτος 
μέλος οργανισμός επιφορτισμένος με 
τέτοιου είδους χρηματοδοτικές 
παρεμβάσεις δύναται να προκαταβάλει ή 
προχρηματοδοτήσει το ποσό, δεδομένου 
ότι οι προθεσμίες που έχουν επιβληθεί 
από τα αρμόδια δικαστήρια για την 
ανάκτηση της επιχείρησης είναι συχνά 
μικρότερες από το χρονικό διάστημα που
απαιτεί η διαδικασία του παρόντος 
κανονισμού.
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Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι δαπάνες βάσει του άρθρου 7
παράγραφος 3 είναι επιλέξιμες μέχρι την 
προθεσμία υποβολής της έκθεσης.

6. Οι δαπάνες βάσει του άρθρου 7 
παράγραφος 3 είναι επιλέξιμες μέχρι την 
προθεσμία υποβολής της τελικής έκθεσης.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποσαφηνισθεί ότι αυτή είναι η τελική έκθεση σε αντίθεση με την ενδιάμεση 
έκθεση.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο 15 μήνες μετά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή 
μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην 
κατ'εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3, το κράτος μέλος υποβάλλει 
ενδιάμεση έκθεση στην Επιτροπή για την 
εφαρμογή της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς, περιλαμβάνοντας την 
χρηματοδότηση, την τήρηση προθεσμιών 
και τον τύπο των ενεργειών που έχουν ήδη 
διενεργηθεί, καθώς και για τον ρυθμό 
επανένταξης στην απασχόληση ή για νέες 
δραστηριότητες που επιτεύχθηκαν 12
μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης.

1. Το αργότερο 18 μήνες μετά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, το 
κράτος μέλος υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση 
στην Επιτροπή για την εφαρμογή της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς, 
περιλαμβάνοντας την χρηματοδότηση, την 
τήρηση προθεσμιών και τον τύπο των 
ενεργειών που έχουν ήδη διενεργηθεί, 
καθώς και για τον ρυθμό επανένταξης στην 
απασχόληση ή για νέες δραστηριότητες 
που επιτεύχθηκαν 15 μήνες μετά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους. Επίσης, η προτεινόμενη χρονική περίοδος είναι 
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υπερβολικά σύντομη για τον σχηματισμό ακριβούς εικόνας, ιδίως σε σχέση με το ποσοστό 
επανένταξης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη δεν θέτουν σε εφαρμογή 
τα μέτρα υλοποίησης μέχρις ότου δοθεί έγκριση για το Ταμείο από τα θεσμικά όργανα.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο 6 μήνες μετά το τέλος της 
περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 4, το κράτος μέλος υποβάλλει 
στην Επιτροπή τελική έκθεση σχετικά με 
τη διάθεση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς, στην οποία περιλαμβάνονται 
στοιχεία για το είδος των ενεργειών και τα 
κύρια αποτελέσματα, τα χαρακτηριστικά 
των εργαζομένων για τους οποίους έχει
ζητηθεί βοήθεια και το καθεστώς 
απασχόλησης, συνοδευόμενη από δήλωση 
που αιτιολογεί τις δαπάνες και επισημαίνει, 
κατά περίπτωση, τη συμπληρωματικότητα 
των ενεργειών με εκείνες που 
χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ.

2. Το αργότερο 6 μήνες μετά το τέλος της 
περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 4, το κράτος μέλος υποβάλλει 
στην Επιτροπή αναλυτική έκθεση σχετικά 
με τη διάθεση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς, στην οποία περιλαμβάνονται 
στοιχεία για το είδος των ενεργειών και τα 
κύρια αποτελέσματα, τα χαρακτηριστικά 
των εργαζομένων για τους οποίους έχει 
ζητηθεί βοήθεια και το καθεστώς 
απασχόλησης, συνοδευόμενη από δήλωση 
που αιτιολογεί τις δαπάνες και επισημαίνει, 
κατά περίπτωση, τη συμπληρωματικότητα 
των ενεργειών με εκείνες που 
χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όποτε είναι εφικτό, τα δεδομένα θα 
χωρίζονται (κατανέμονται) κατά φύλο.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διετής έκθεση Ετήσια έκθεση
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Αιτιολόγηση

Μια ετήσια έκθεση είναι καταλληλότερη από μια διετή έκθεση, διότι επιτρέπει την πραγματική, 
διαρκή αξιολόγηση των εργασιών του Ταμείου. Συμβάλλει στην άντληση διδαγμάτων σε όλα τα 
επίπεδα και στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και, στην περίπτωση του ΕΤΠ, αυτό έχει 
αποδειχθεί ότι έχει καθοριστική σημασία.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε
δεύτερου έτους και, για πρώτη φορά το 
2015, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ποσοτική και ποιοτική έκθεση 
σχετικά με τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και του κανονισμού 
1927/2006 κατά τα προηγούμενα δύο έτη. 
Η έκθεση εστιάζεται κυρίως στα 
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω του 
ΕΤΠ και περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, 
στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις που 
εκδόθηκαν και τις ενέργειες που 
χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένης
και της συμπληρωματικότητάς τους με 
ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και σχετικά 
με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών. Πρέπει επίσης να παρέχει 
τεκμηριωμένα στοιχεία για τις αιτήσεις 
που απορρίφθηκαν ή των οποίων το ποσό 
μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών 
πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

1. Μέχρι τον Ιούνιο κάθε έτους και, για 
πρώτη φορά το 2015, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ολοκληρωμένη
ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με 
τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και του κανονισμού 
1927/2006. Η έκθεση εστιάζεται κυρίως 
στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω 
του ΕΤΠ και περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, 
στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις που 
εκδόθηκαν και τις ενέργειες που 
χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένων 
στατιστικών για τα ποσοστά επανένταξης
των εργαζομένων κατά κράτος μέλος και 
της συμπληρωματικότητάς τους με 
ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και σχετικά 
με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών. Πρέπει επίσης να παρέχει 
τεκμηριωμένα στοιχεία για τις αιτήσεις 
που απορρίφθηκαν ή των οποίων το ποσό 
μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών 
πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας. Όλα τα 
δεδομένα στην έκθεση θα χωρίζονται 
κατά φύλο.
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Αιτιολόγηση

Μια ετήσια έκθεση είναι καταλληλότερη από μια διετή έκθεση, διότι επιτρέπει την πραγματική, 
διαρκή αξιολόγηση των εργασιών του Ταμείου. Συμβάλλει στην άντληση διδαγμάτων σε όλα τα 
επίπεδα και στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και, στην περίπτωση του ΕΤΠ, αυτό έχει 
αποδειχθεί ότι έχει καθοριστική σημασία. Επίσης, η έκθεση θα πρέπει να υποδεικνύει τον τρόπο 
με τον οποίο οι αναληφθείσες δράσεις συνέβαλαν στα ποσοστά επανένταξης.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 ενδιάμεση 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 
της βιωσιμότητας των επιτευχθέντων 
αποτελεσμάτων,

α) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 ενδιάμεση 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 
της βιωσιμότητας των επιτευχθέντων 
αποτελεσμάτων·

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εκ των υστέρων αξιολόγηση, έως την 
31η Δεκεμβρίου 2022, με την αρωγή 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, 
προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπος του 
ΕΤΠ και η προστιθέμενη αξία του.

β) εκ των υστέρων αξιολόγηση, έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021, με την αρωγή 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, 
προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπος του 
ΕΤΠ και η προστιθέμενη αξία του.
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Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πορίσματα της αξιολόγησης 
διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, στην Επιτροπή των 
Περιφερειών και στους κοινωνικούς 
εταίρους προς ενημέρωση.

2. Τα πορίσματα της αξιολόγησης 
διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην 
Επιτροπή των Περιφερειών και στους 
κοινωνικούς εταίρους προς ενημέρωση. Οι 
συστάσεις της αξιολόγησης πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό 
νέων προγραμμάτων στον τομέα της 
απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αξιολογήσεις αυτές περιλαμβάνουν 
αριθμητικά δεδομένα που εμφαίνουν τον 
αριθμό των αιτήσεων και καλύπτουν τις 
επιδόσεις των προγραμμάτων ανά χώρα 
και ανά τομέα, ώστε να εκτιμηθεί κατά 
πόσο το ΕΤΠ φθάνει στους δικαιούχους 
που αποτελούν τον στόχο του.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εξασφαλίζουν ότι οι καλυφθείσες 
δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα 
δικαιολογητικά και είναι ορθές και 
κανονικές,

γ) εξασφαλίζουν ότι οι καλυφθείσες 
δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα 
δικαιολογητικά και είναι νόμιμες και 
κανονικές,
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Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος προβαίνει στις 
απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις 
όταν βεβαιώνεται μια παρατυπία. Οι 
διορθώσεις του κράτους μέλους 
συνίστανται στην ακύρωση του συνόλου ή 
μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. 
Το κράτος μέλος ανακτά κάθε ποσό που 
χάθηκε λόγω διαπιστωμένης παρατυπίας,
το επιστρέφει στην Επιτροπή και, εφόσον 
το ποσό δεν επιστρέφεται εμπρόθεσμα 
από το συγκεκριμένο κράτος μέλος, 
οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

3. Το κράτος μέλος προβαίνει στις 
απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις 
όταν βεβαιώνεται μια παρατυπία. Οι 
διορθώσεις του κράτους μέλους 
συνίστανται στην ακύρωση του συνόλου ή 
μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.
Το κράτος μέλος ανακτά κάθε ποσό που 
χάθηκε λόγω διαπιστωμένης παρατυπίας
και το επιστρέφει στην Επιτροπή.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, ως αρμόδια για την 
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει σε κάθε 
αναγκαία ενέργεια για να επαληθεύσει εάν 
οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες 
υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της 
χρηστής και αποδοτικής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. Η ευθύνη για την εύρυθμη 
λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου βαρύνει το κράτος μέλους που 
υποβάλλει την αίτηση.· Η Επιτροπή έχει 
την ευθύνη να εξακριβώνει εάν υπάρχουν 
πράγματι τέτοια συστήματα.

4. Η Επιτροπή, ως αρμόδια για την 
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει σε κάθε 
αναγκαία ενέργεια για να επαληθεύσει εάν 
οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες 
υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της 
χρηστής και αποδοτικής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. Η ευθύνη για την εύρυθμη 
λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου βαρύνει το κράτος μέλους που 
υποβάλλει την αίτηση.· Η Επιτροπή έχει 
την ευθύνη να εξακριβώνει εάν υπάρχουν 
πράγματι τέτοια συστήματα. Εάν 
διαπιστωθούν παρατυπίες, τα 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά πρέπει 
να ανακτώνται κυρίως με συμψηφισμό. 
Οσάκις κρίνεται σκόπιμο, η προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 325 της 
Συνθήκης μπορεί να περιλαμβάνει 
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αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικού χαρακτήρα κυρώσεις. 

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που το ποσό του 
πραγματικού κόστους μιας ενέργειας είναι 
μικρότερο από το εκτιμώμενο ποσό που 
αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 15, η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, με την οποία
απαιτεί από το κράτος μέλος να επιστρέψει 
το αντίστοιχο ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς που έλαβε.

1. Στην περίπτωση όπου το ποσό του 
πραγματικού κόστους μιας ενέργειας είναι 
μικρότερο από το εκτιμώμενο ποσό που 
αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 15 και η 
ανάκτηση με συμψηφισμό δεν είναι 
εφικτή, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις, με τις οποίες απαιτεί από το 
κράτος μέλος να επιστρέψει το αντίστοιχο 
ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
που έλαβε.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 21 και 
22, η υποστήριξη των γεωργών θα 
αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης και θα 
ελέγχεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. … σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της ΚΓΠ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται
Εκτέλεση της εξουσιοδότησης
1. Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων 
κατ' εξουσιοδότηση ανατίθενται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στον παρόν άρθρο.
2. Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό 
είναι αόριστης διάρκειας και ανατίθενται 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.
3. Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 μπορούν να 
ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο.
Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων που ορίζονται 
στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει 
την ημέρα μετά τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που προσδιορίζεται στην 
απόφαση. Δεν επηρεάζει την ισχύ τυχόν 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που 
ισχύουν ήδη.
4. Αμέσως μόλις εγκρίνει μια πράξη 
κατ'εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνο αν 
δεν διατυπωθεί καμία αντίρρηση ούτε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από 
το Συμβούλιο μέσα σε περίοδο 2 μηνών 
από την κοινοποίηση αυτής της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από την εκπνοή 
αυτής της περιόδου, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα 
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προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά 2 μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Οι γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το ΕΤΠ συστάθηκε προκειμένου να παράσχει στην ΕΕ ένα μέσο επίδειξης αλληλεγγύης και 
να στηρίξει τους εργαζόμενους που απολύθηκαν κατόπιν μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών 
στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που προκάλεσε η παγκοσμιοποίηση. Στη συνέχεια, 
επεκτάθηκε για να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα 
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Εν προκειμένω, είναι ιδιαίτερα 
λυπηρό το γεγονός ότι η «παρέκκλιση λόγω κρίσης» δεν ανανεώθηκε εξαιτίας μειοψηφίας 
αρνησικυρίας στο Συμβούλιο, παρά την ένθερμη υποστήριξη της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συνέχισή της. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009-2010, 
ποσοστό 82% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο ΕΤΠ βασιζόταν σε κριτήρια 
«παρέκκλισης λόγω κρίσης», ενώ κατά την ίδια χρονική περίοδο το 10% των απολυμένων 
εργαζομένων στην ΕΕ είχε πρόσβαση στο Ταμείο. Επομένως, πρέπει να επικροτηθεί η 
πρόταση της Επιτροπής για συμπερίληψη μιας απροσδόκητης κρίσης στο πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού, καθώς επιτρέπει στο Ταμείο να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες 
των απολυμένων εργαζομένων.

Ορισμένες από τις προτάσεις της Επιτροπής ανταποκρίνονται στους προβληματισμούς και τις 
συστάσεις που επισημάνθηκαν στην ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΤΠ και θα προσδώσουν, ως 
εκ τούτου, προστιθέμενη αξία στη λειτουργία του. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κενά, καθώς 
και μια άτοπη προσπάθεια να ανταποκριθεί το ΕΤΠ σε εμπορικές συμφωνίες που θα 
μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή.

Περαιτέρω προτάσεις

Το ΕΤΠ θα πρέπει να καταστεί περισσότερο ελκυστικό και φιλικό προς τον χρήστη έναντι 
των κρατών μελών. Εν προκειμένω, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 
να βελτιωθεί η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ:

α) της Επιτροπής και των εθνικών/περιφερειακών/τοπικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για 
τη διαχείριση του Ταμείου, και 

β) σε εθνικό επίπεδο, των αρμόδιων εθνικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων, των 
μεμονωμένων εργαζομένων και των διαφόρων εμπλεκομένων οργανισμών. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν από τις 
βέλτιστες πρακτικές και ότι τους προσφέρονται οι αναγκαίες συμβουλές και καθοδήγηση, 
όπου χρειάζεται. 

Δεδομένης της πολύ μεγάλης σημασίας της καλά προγραμματισμένης και αποδοτικής 
διαχείρισης του Ταμείου, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή χρειάζονται επαρκή προϋπολογισμό. 
Υπάρχει πιθανότητα να προκύψει κόστος υψηλότερο από το αναμενόμενο κατά την υποβολή 
αίτησης προς ένα Ταμείο άπαξ ή σε περιστασιακή βάση, και ιδίως όσον αφορά τις αρχικές 
αιτήσεις. Η ενδιάμεση αξιολόγηση αναφέρει ότι «για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας 
απαιτείται ένα σεβαστό ποσοστό καλά οργανωμένης επικοινωνίας, συντονισμού και 
συνεργασίας». Αυτό μπορεί να αποδειχθεί δαπανηρό, αλλά αποτελεί επένδυση που αξίζει, 
καθώς έχει αποδειχθεί ότι αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα.



PE483.708v04-00 66/174 RR\923267EL.doc

EL

Η ευελιξία κατά την τροποποίηση του καταλόγου των εξατομικευμένων υπηρεσιών θα 
ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του Ταμείου, αυξάνοντας την ανταπόκρισή του στις 
ανάγκες των εργαζομένων, στην επικρατούσα οικονομική κατάσταση και σε τυχόν χάσματα 
δεξιοτήτων στην οικονομία. 
Το ζήτημα της συγχρηματοδότησης έχει πρωταρχική σημασία για τα κράτη μέλη και το 
επίπεδο του 50% αποδείχθηκε αποτρεπτικό για τη μεγαλύτερη χρησιμοποίηση του Ταμείου. 
Στηρίζω την τρέχουσα πρόταση για αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης σε 65% για 
ορισμένα κράτη μέλη, αλλά θα πρότεινα επίσης ένα αυτόματο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
ύψους 75% για κράτη μέλη που λαμβάνουν οικονομική συνδρομή στο πλαίσιο μιας από τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως 
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1311/2011 ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.

Μια από τις συχνότερες επικρίσεις για το ΕΤΠ είναι ο υπερβολικά βραδύς ρυθμός 
ανταπόκρισής του. Παρά τον σχεδιασμό του Ταμείου, θεωρώ ότι εξακολουθεί να είναι 
δυνατή η βελτίωση της χρονικής του απόδοσης περιορίζοντας περισσότερο τα χρονικά όρια. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 
διασφαλίζουν ότι ανταποκρίνονται σε προγραμματισμένες ή ανακοινωθείσες απολύσεις το 
συντομότερο δυνατό και ότι θα ξεκινούν την υλοποίηση των μέτρων από την ημερομηνία 
υποβολής αίτησης για το Ταμείο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τους πόρους, 
μια ενδεδειγμένη πορεία δράσης για τα κράτη μέλη μπορεί να είναι να εφαρμόσουν πρώτα τα 
λιγότερο δαπανηρά μέτρα.

Θα προέτρεπα τα κράτη μέλη να προβούν σε μεγαλύτερη χρήση της παρέκκλισης του άρθρου 
4 παράγραφος 2, η οποία επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη –αλλά, κυρίως και ιδιαιτέρως, σε 
μικρότερα κράτη μέλη ή περιφέρειες– να αποκτήσουν πρόσβαση στο ΕΤΠ όταν δεν 
πληρούνται όλα τα κριτήρια παρέμβασης. Δεδομένου ότι, μέχρι σήμερα, η πρόσληψη βάσει 
αυτών των κριτηρίων έχει υπάρξει περιορισμένη, προτείνω να παράσχει η Επιτροπή ειδικά 
έγγραφα καθοδήγησης και σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που θα 
εφαρμόζονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Η αβεβαιότητα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για 
τα κράτη μέλη, διότι δεν επιθυμούν να δημιουργήσουν ελπίδες στους απολυμένους 
εργαζόμενους ή να σπαταλήσουν χρόνο σε αιτήσεις που δεν γίνονται αποδεκτές.

Εάν το ΕΤΠ σκοπεύει να παράσχει πραγματική προστιθέμενη αξία, θα πρέπει να υπερβαίνει 
όσα απαιτούνται ήδη από το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμφωνίες κ.λπ. Αυτό θα 
διασφαλίσει πρόσθετες παροχές για τους εργαζόμενους και επιπλέον προβολή και 
νομιμοποίηση του Ταμείου. Όπου είναι εφικτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
το ΕΤΠ ως μια ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και δυναμικών προσεγγίσεων 
στο πλαίσιο υποβοήθησης των εργαζομένων να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΤΠ επεσήμανε ότι βασικός παράγοντας επιτυχίας για τη 
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου και της προστιθέμενης αξίας του ήταν η παροχή μιας 
εξατομικευμένης και εντατικότερης δέσμης μέτρων. Αυτό καθιστά αναγκαία την 
υποχρεωτική και διαρκή διαβούλευση με τους εργαζόμενους ή τους εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπους τους από την αρχή της όλης διαδικασίας. Επιπλέον, απαιτείται μια κάποια 
ευελιξία σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε κύκλους 
μαθημάτων διάρκειας δύο ή περισσότερων ετών. Το ΕΤΠ θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το 
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κόστος των διδάκτρων για δύο πλήρη έτη σπουδών θα καλύπτεται όταν οι εργαζόμενοι 
ξεκινούν την παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων στην αρχή του επόμενου διαθέσιμου 
εξαμήνου, κάτι που θα πρέπει να συμβεί πριν από την παρέλευση ενός έτους από την 
ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης από το κράτος μέλος.

Το μέγιστο προτεινόμενο ποσό για την περίοδο διάρκειας 7 ετών (2014-2020) είναι 3 
δισεκατομμύρια ευρώ με μέγιστη ετήσια ανάληψη ύψους 429 εκατομμυρίων ευρώ. Στην 
αιτιολογική έκθεση προτάθηκε ανώτατο όριο 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον τομέα της 
γεωργίας, ωστόσο, πρόκειται για ανώτατο όριο και όχι για σταθερό ποσό. Τα ποσά που 
καταβάλλονται σε όλους τους δικαιούχους θα εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τον αριθμό των 
αιτήσεων που υποβάλλονται σε ένα δεδομένο έτος. Αυτό θα εξαρτάται επίσης από τη μέγιστη 
ετήσια ανάληψη και την απαίτηση τουλάχιστον ένα τέταρτο της ετήσιας μέγιστης ανάληψης 
του ΕΤΠ να παραμένει διαθέσιμο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους για την κάλυψη των 
αναγκών που ανακύπτουν μέχρι το τέλος του έτους. Απαιτείται περαιτέρω διασαφήνιση από 
την Επιτροπή ως προς τον τρόπο κατανομής των χρηματικών ποσών σε περίπτωση που οι 
αιτήσεις για το Ταμείο υπερβαίνουν τη μέγιστη ετήσια ανάληψη και όταν μια αίτηση για 
παροχή βοήθειας από το Ταμείο που υποβάλλεται πριν από την 1η Σεπτεμβρίου ενός έτους 
προτείνει την χρήση του συνόλου ή του μεγαλύτερου τμήματος των κονδυλίων μέχρι την εν 
λόγω ημερομηνία. 

Στην πρόταση περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, οι εργαζόμενοι 
προσωρινής απασχόλησης, οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ μικρής, μικρής και μεσαίας 
επιχείρησης και οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι (περιλαμβάνοντας τους γεωργούς), 
καθώς και όλα τα μέλη του νοικοκυριού που απασχολούνται στην επιχείρηση. Είναι 
σημαντικό να τυγχάνουν όλοι οι εργαζόμενοι ίσης μεταχείρισης και να έχουν πρόσβαση στο 
ΕΤΠ υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, συνεπώς, η πρόταση για την καθιέρωση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σε σχέση με την ένταξη των γεωργών δεν αποτελεί ενδεδειγμένο τρόπο δράσης.

Εξετάζοντας το θέμα με γνώμονα τη γεωργία, τα προτεινόμενα ποσά θα ήταν εντελώς 
ανεπαρκή ως αποζημίωση για τυχόν σημαντική εμπορική συμφωνία. Σύμφωνα με τη 
λεπτομερή εκτίμηση επιπτώσεων που διεξήχθη από την ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης, οι πιο φιλόδοξες πολυμερείς διαπραγματεύσεις ελευθέρωσης με όλα τα μέλη του 
ΠΟΕ θα περιλάμβαναν απώλεια 7,75 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους γεωργούς. Ακόμα και
αν ο αριθμός αυτός μειωνόταν κατά 50%, το χρηματικό ποσό που θα ήταν διαθέσιμο από το 
ΕΤΠ θα εξακολουθούσε να είναι ανεπαρκές. Δεδομένου ότι η προτεινόμενη περίοδος κατά 
την οποία μπορούν οι γεωργοί να έχουν πρόσβαση στο Ταμείο ξεκινά από τη μονογραφή της
συμφωνίας και λήγει τρία έτη μετά την πλήρη υλοποίησή της, περιορίζεται το ποσό για κάθε 
μεμονωμένη εμπορική συμφωνία. Σε συνδυασμό με την θέσπιση ανώτατου ορίου ετήσιας 
ανάληψης που ανέρχεται σε 429 εκατομμύρια ευρώ και χωρίς καμία βεβαιότητα σχετικά με 
τα ποσά που θα είναι διαθέσιμα, αυτό επισημαίνει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι το ΕΤΠ 
δεν επαρκεί για να αποζημιώσει τις πραγματικές προβλεπόμενες απώλειες στον τομέα της 
γεωργίας. Πιστεύω ότι οι γεωργοί συμπεριλήφθηκαν βάσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
απλώς και μόνο για να παράσχουν κάλυψη για την Επιτροπή και για να καταστεί ευκολότερη 
η σύναψη μιας εμπορικής συμφωνίας που δεν ήταν αποδεκτή για τον τομέα της γεωργίας. 
Εάν υπογραφόταν μια τέτοια συμφωνία, η ΕΕ θα έπρεπε να συστήσει ένα ξεχωριστό, ειδικά
σχεδιασμένο μέσο με επαρκή προϋπολογισμό. Οτιδήποτε λιγότερο θα έβλαπτε σοβαρά τον 
τομέα της γεωργίας.
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Η ΕΕ πρέπει να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης με ένα πρόγραμμα για δυναμική δημιουργία 
θέσεων εργασίας, διαφορετικά θα βιώσουμε μεν ανάκαμψη αλλά χωρίς θέσεις εργασίας. Το 
ΕΤΠ μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων στηρίζοντας τους απολυμένους 
εργαζόμενους όταν αναζητούν εργασία, αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους/μετειδικεύονται ή 
επιδιώκουν την αυτοαπασχόληση σύμφωνα με τη στρατηγική 2020. Η αξιολόγηση του 
Ταμείου ανέφερε ποσοστό επαναπασχόλησης της τάξεως του 48,1% και στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων, αυτό το ποσοστό σημείωσε αύξηση μεσοπρόθεσμα. Επίσης, αναφέρεται 
ότι το ΕΤΠ συνέδραμε ορισμένες από τις ομάδες εργαζομένων που είχαν πληγεί περισσότερο. 
Επιπλέον, έδειξε ότι πολλοί δικαιούχοι ενίσχυσαν σε σημαντικό βαθμό την αυτοπεποίθησή 
τους, ανανέωσαν και βελτίωσαν τις δεξιότητές τους για αναζήτηση εργασίας, καθώς και 
άλλες δεξιότητες και ικανότητες, και παρότι δεν κατόρθωσαν όλοι οι δικαιούχοι να βρουν 
απασχόληση, αυξήθηκε η απασχολησιμότητά τους. Επίσης, η αξιολόγηση έδειξε ότι τα 
συγχρηματοδοτούμενα μέτρα του ΕΤΠ φαίνεται να συμβάλλουν στην αποτροπή της 
επιδείνωση της κατάστασης της ανεργίας.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Κυρία Pervenche Berès
Πρόεδρο
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) (COM(2010)0608 – C7-
0319/2011 – 2011/0269(COD))

Κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή σας στις 29 Αυγούστου 2012 ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού, να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα 
διαγραφής των άρθρων 42 και 43 ΣΛΕΕ ως νομικών βάσεων της πρότασης κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020), επειδή στο σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής 
Απασχόλησης είχε περιληφθεί σχετική τροπολογία.

Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) (COM(2011)0608) 
υποβλήθηκε από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 175 της ΣΛΕΕ καθώς και των άρθρων 42 
και 43 και, εν συνέχεια, διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας.

Η Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου, σε σημείωμά της με ημερομηνία 13 Σεπτεμβρίου 
2012, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αν οι τροπολογίες που υπεβλήθησαν στο σχέδιο 
έκθεσης εγκριθούν, η πρόταση πρέπει να βασιστεί στο άρθρο 175 της ΣΛΕΕ .

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά την εξέταση του αιτήματός σας στη συνεδρίασή της 
στις 18 Σεπτεμβρίου 2012, αποφάσισε να αναβάλει την εξέταση της νομικής βάσης μέχρι να 
διενεργηθεί η ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης, προκειμένου να είναι σε θέση να 
αξιολογήσει καλύτερα κατά πόσον η αλλαγή της νομικής βάσης αντιστοιχεί στο περιεχόμενο 
της έκθεσης. Καθώς η Επιτροπή Απασχόλησης ψήφισε την πρόταση στη συνεδρίασή της στις 
6 Νοεμβρίου 2012, τροποποιώντας τη νομική βάση όπως πρότεινε ο εισηγητής, είμαι πλέον 
σε θέση να σας διαβιβάσω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, μετά τη 
συνεδρίασή της στις 27 Νοεμβρίου 2012.

Πλαίσιο

1. Η πρόταση
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Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) αρχικά δημιουργήθηκε 
για την περίοδο 2007 - 20131 προκειμένου να παράσχει στην Ένωση ένα μέσο χορήγησης 
συγκεκριμένης, κατ’ αποκοπή στήριξης στους εργαζόμενους που απολύονται λόγω σοβαρών 
διαρθρωτικών αλλαγών που οφείλονται στη διεύρυνση της παγκοσμιοποίησης στην 
παραγωγή και τα εμπορικά πρότυπα. Λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης 
του 2008, το ΕΤΠ αναθεωρήθηκε - για την περίοδο από 1η Μαΐου 2009 μέχρι 30 Δεκεμβρίου 
2011 - προκειμένου να παράσχει στήριξη στους εργαζόμενους που απολύονται ως άμεση 
επίπτωση της κρίσης2. Η Επιτροπή πρότεινε3 την επέκταση της παρέκκλισης λόγω κρίσης 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, δηλαδή μέχρι τον τερματισμό της περιόδου εφαρμογής του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1927/2006.

Η Επιτροπή έχει τώρα υποβάλει την εν λόγω πρόταση με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας 
λειτουργίας του ΕΤΠ ως μέσου επείγουσας παρέμβασης κατά την περίοδο 2014 - 2020, 
σύμφωνα με τις βασικές αρχές που ορίζονται στο ΠΔΠ 2014-2020. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά του κανονισμού για το ΕΤΠ που προτείνονται επί του παρόντος είναι τα 
εξής: συμπερίληψη συμπληρωματικών κατηγοριών εργαζομένων· κάλυψη των επιπτώσεων 
της παγκοσμιοποίησης και των ανεπάντεχων κρίσεων, καθώς και των αρνητικών επιπτώσεων 
των νέων εμπορικών συμφωνιών στην περίπτωση των αγροτών· μεγαλύτερη έμφαση στα 
ενεργά μέτρα με την καθιέρωση περιορισμού των επιλέξιμων επιδομάτων στήριξης· μείωση 
του διοικητικού φόρτου με την απλούστευση και τη σύντμηση των διαδικασιών.

Όσον αφορά τους αγρότες, ο προτεινόμενος κανονισμός περιλαμβάνει συγκεκριμένες 
διατάξεις που παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εφαρμόσουν οικονομικές 
συνεισφορές για τους αγρότες προκειμένου να τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν στις νέες 
συνθήκες της αγοράς που απορρέουν από μια εμπορική συμφωνία που συνήψε η ΕΕ, για 
περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία μονογράφησης της σχετικής συμφωνίας μέχρι και 
τρία έτη μετά την εφαρμογή των μέτρων ελευθέρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα 
αυτά οδηγούν σε σημαντική αύξηση των εισαγωγών της ΕΕ, συνοδευόμενα με σημαντική 
μείωση των τιμών σε ενωσιακό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Προς τον σκοπό αυτό, η 
πρόταση περιλαμβάνει ορισμένες διατάξεις που αφορούν ειδικά τους αγρότες (π.χ. όσον 
αφορά το πεδίο αναφοράς (άρθρο 2(γ)), τα κριτήρια παρέμβασης (άρθρο 4(3)), την 
επιλεξιμότητα των εργαζομένων (άρθρο 6(γ)), τις επιλέξιμες δράσεις (άρθρο7(1)), τις 
αιτήσεις (άρθρο 8(2)(α)) και την επιλεξιμότητα των δαπανών (άρθρο 14). Οι λεπτομέρειες 
όσον αφορά τα κριτήρια παρέμβασης θα καθοριστούν από την Επιτροπή με κατ'
εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 4(3), άρθρο 24). Η οικονομική διαχείριση της στήριξης των 
αγροτών ορίζεται ότι θα ακολουθήσει τον μελλοντικό κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (άρθρο 23).

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 
2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 406 της 
30.12.2006, σ. 1).
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1027/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου 
προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26).
3 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10.6.2011 για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην 
παγκοσμιοποίηση (COM(2011)0336).
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2. Έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης της 6ης Νοεμβρίου 2012
Στο σχέδιο έκθεσης που υπέβαλε η εισηγήτρια της Επιτροπής Απασχόλησης Marian Harkin, 
πρότεινε την τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής προκειμένου να απαλειφθούν τα 
συγκεκριμένα μέτρα γα τους αγρότες. Ωστόσο, οι αγρότες παραμένουν στο πεδίο αναφοράς 
του προτεινόμενου κανονισμού, αλλά υπόκεινται στις ίδιες διατάξεις με τους υπόλοιπους 
εργαζομένους. Πρότεινε επίσης την κατάργηση ως νομικής βάσης των άρθρων 42 και 43 της 
ΣΛΕΕ.

Η έκθεση που εγκρίθηκε στην Επιτροπή Απασχόλησης υιοθετεί τη γραμμή αυτή με την 
απαλοιφή ως νομικής βάσης των άρθρων 42 και 43 της ΣΛΕΕ. Καταργεί κάθε αναφορά του 
κειμένου στους αγρότες, όπου περιλαμβάνονται και όλες οι ειδικές διατάξεις που τους 
αφορούν (βλ. τροπολογίες 12, 13, 15, 16, 25, 26, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 70, 84, 
89, 93, 106, 107). Η αιτιολόγηση που επαναλαμβάνεται σε ολόκληρη την έκθεση είναι ότι «οι 
γεωργοί συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με όλους 
τους υπόλοιπους απολυμένους εργαζόμενους».

3. Οι υπό εξέταση νομικές βάσεις

α) Νομική βάση της πρότασης

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 175 ΣΛΕΕ καθώς και στα άρθρα 42 και 43 ΣΛΕΕ.

Το άρθρο 175 ΣΛΕΕ έχει ως εξής:

"Τα κράτη μέλη ασκούν και συντονίζουν την οικονομική τους πολιτική με σκοπό, μεταξύ 
άλλων, να επιτύχουν τους στόχους του άρθρου 174. Η διαμόρφωση και η υλοποίηση των 
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης καθώς και η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, 
λαμβάνουν υπόψη τους στόχους του άρθρου 174 και συμβάλλουν στην πραγματοποίησή 
τους. Η Ένωση υποστηρίζει επίσης την επίτευξη των στόχων αυτών με δράσεις που 
αναλαμβάνει στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Τμήμα Εγγυήσεων· Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο· 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
άλλους υφιστάμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

[...]

Εάν απαιτούνται ειδικές δράσεις, πέρα από τα πλαίσια των Ταμείων και με την επιφύλαξη 
των μέτρων που αποφασίζονται στα πλαίσια των άλλων πολιτικών της Ένωσης, οι δράσεις 
αυτές μπορούν να θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που 
αποφασίζουν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών."

Το άρθρο 174 ΣΛΕΕ στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 175 ΣΛΕΕ έχει ως εξής:

"Η Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει και 
εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
της συνοχής.
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Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών.

Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις 
περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από 
σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που 
είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές."

Τα άρθρα 42 και 43 ΣΛΕΕ, τα οποία αποτελούν επίσης μέρος της νομικής βάσης που 
προτείνει η Επιτροπή ορίζουν τα εξής:

"Άρθρο 42 ΣΛΕΕ

Οι διατάξεις του κεφαλαίου του σχετικού με τους κανόνες του ανταγωνισμού δεν 
εφαρμόζονται στην παραγωγή και στο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων παρά μόνο κατά το 
μέτρο που ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο των 
διατάξεων και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43, παράγραφος 2, λαμβάνοντας 
υπόψη τους στόχους του άρθρου 39.

Το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να εξουσιοδοτεί τη χορήγηση 
ενίσχυσης:
(α) για την προστασία των επιχειρήσεων που επλήγησαν από διαρθρωτικές ή φυσικές 
συνθήκες·
(β) στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης.

Άρθρο 43 ΣΛΕΕ

1. Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των εθνικών 
οργανώσεων αγοράς από τις μορφές κοινής οργάνωσης του άρθρου 40, παράγραφος 1, καθώς 
και για την εκτέλεση των μέτρων που ειδικά προβλέπονται στον παρόντα τίτλο.

Κατά τη σύνταξη των προτάσεων αυτών λαμβάνεται υπόψη η αλληλεξάρτηση των 
γεωργικών θεμάτων που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, ορίζουν την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών που προβλέπεται στο άρθρο 
40 παράγραφος 1, καθώς και τις άλλες διατάξεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των 
στόχων της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής.

3. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών, καθώς και 
σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων. [...]"

β) Προτεινόμενη αλλαγή της νομικής βάσης
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Η Επιτροπή Απασχόλησης ζήτησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων για την 
καταλληλότητα της απαλοιφής των άρθρων 42 και 43 της ΣΛΕΕ από τη νομική βάση, ούτως 
ώστε να παραμείνει μόνο το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ.

Ανάλυση

1. Αρχές που καθιερώθηκαν από το Δικαστήριο
Σε ό,τι αφορά την επιλογή της νομικής βάσης, από τη νομολογία του Δικαστηρίου απορρέουν 
ορισμένες αρχές. Πρώτον, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της νομικής βάσης στην 
ουσιαστική αρμοδιότητα και διαδικασία, η επιλογή της ορθής νομικής βάσης κρίνεται 
θεσμικής σημασίας1. Δεύτερον, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΕ, 
κάθε θεσμικό όργανο δρα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται από τις 
Συνθήκες2. Τρίτον, σύμφωνα με την νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής 
βάσεως μιας κοινοτικής πράξεως πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεκτικά 
δικαστικού ελέγχου, στα οποία συγκαταλέγονται, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της 
πράξεως»3. Τέλος, όσον αφορά τις πολλαπλές νομικές βάσεις, αν από την εξέταση μιας 
κοινοτικής πράξης προκύπτει ότι αυτή εξυπηρετεί διττό σκοπό ή ότι απαρτίζεται από δύο 
συνιστώσες, και εάν ένας από τους σκοπούς αυτούς ή τις συνιστώσες μπορεί να θεωρηθεί ως 
κύριος ή δεσπόζων, ενώ ο άλλος είναι απλώς παρεμπίπτων, η πράξη πρέπει να βασίζεται σε 
μία μόνη νομική βάση, και συγκεκριμένα αυτή που υπαγορεύεται από τον κύριο ή 
δεσπόζοντα σκοπό ή συνιστώσα4. Από την άλλη πλευρά, εφόσον η πράξη επιδιώκει 
συγχρόνως πολλούς στόχους ή έχει πολλές συνιστώσες, που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ 
τους, χωρίς ο ένας να είναι δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση με τους υπόλοιπους, η πράξη 
πρέπει να στηρίζεται στις διάφορες σχετικές διατάξεις της Συνθήκης5.

2. Στόχος και περιεχόμενο του κανονισμού όπως προτείνεται από την Επιτροπή
Στόχος του προτεινόμενου κανονισμού είναι "να δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την περίοδο του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2020" (Άρθρο 1(1)) 
σκοπός του οποίου είναι η συνεισφορά "στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση 
στην Ένωση, δίνοντάς της τη δυνατότητα να επιδείξει αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους 
που απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου 
που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, στις εμπορικές συμφωνίες για τη γεωργία ή στην 
απροσδόκητη κρίση και η παροχή χρηματοδοτικής υποστήριξης για την ταχεία επανένταξή 
τους στην απασχόληση ή για την αλλαγή ή την αναπροσαρμογή των γεωργικών 
δραστηριοτήτων τους" (Άρθρο 1(2)).

                                               
1 Γνώμη 2/00 Πρωτόκολλο Καρθαγένης [2001] Συλλ. I-9713, παρ. 5· Υπόθεση C-370/07 Επιτροπή κατά 
Συμβουλίου [2009] Συλλ. I-8917, παρ 46-49 Γνώμη 1/08, Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες 
[2009] Συλλ I-11129, παρ. 110.
2 Υπόθεση C-403/05 Κοινοβούλιο κατά Επιτροπής [2007] Συλλ. I-9045, παρ. 49, και σχετική νομολογία.
3 Βλέπε πλέον πρόσφατη Υπόθεση C-411/06 Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2009] 
Συλλ. I-7585.
4 Υπόθεση C-42/97 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1999] Συλλ. I-868, παρ. 39-40 Υπόθεση C 36/98 Ισπανία κατά 
Συμβουλίου [2001] Συλλ. I-779, παρ. 59· Υπόθεση C-211/01 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [2003] Συλλ. I-8913, 
παρ. 39.
5 Υπόθεση C-165/87 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1988] Συλλ. 5545, παρ. 11· Υπόθεση C-178/03 Επιτροπή κατά 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2006] Συλλ. I-107, παρ. 43-56.
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Όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν τους αγρότες, η αιτιολογική σκέψη 5 της πρότασης 
εξηγεί ότι "το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ θα πρέπει να διευρυνθεί για να διευκολύνει την 
προσαρμογή των γεωργών σε μια νέα κατάσταση αγοράς που προκύπτει από τις διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες στον τομέα της γεωργίας και οδηγεί σε αλλαγή ή σε σημαντική 
αναπροσαρμογή των γεωργικών δραστηριοτήτων των θιγόμενων γεωργών, ώστε να γίνουν 
διαρθρωτικά πιο ανταγωνιστικοί ή για να διευκολυνθεί η μετάβασή τους σε μη γεωργικές 
δραστηριότητες". Η αιτιολογική σκέψη 8 παρέχει περαιτέρω στοιχεία για το ιστορικό της 
συμπερίληψης των αγροτών στο μέσο.

Τα προτεινόμενα μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών, και ιδίως τα συγκεκριμένα 
μέτρα που αφορούν τους αγρότες περιγράφονται λεπτομερώς ανωτέρω ("Ιστορικό" στην 
παράγραφο 1).

3. Νομική βάση της πρότασης της Επιτροπής
Η Επιτροπή εξηγεί την επιλογή της όσον αφορά τη διττή νομική βάση (άρθρο 175 και άρθρα 
42 και 43 ΣΛΕΕ ) ως εξής: "Το άρθρο 175 παράγραφος 3 επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αναλάβουν δράση σύμφωνα με την συνήθη νομοθετική 
διαδικασία [...], αν απαιτούνται ειδικές ενέργειες, πέρα από τα πλαίσια των διαρθρωτικών 
ταμείων και της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής [...]. Αναφέρει επί πλέον ότι, όσον αφορά τα 
μέτρα που αφορούν τους αγρότες "η συνδρομή από το ΕΤΠ μπορεί να θεωρηθεί ως βοήθεια 
σε γεωργικές δραστηριότητες και ως ενέργεια που πραγματοποιείται για την επιδίωξη ρητού 
στόχου της γεωργικής πολιτικής της Ένωσης " και, συνεπώς τα άρθρα 42 και 43 αποτελούν 
την κατάλληλη νομική βάση για τα μέτρα αυτά1.

Πράγματι, τα προτεινόμενα ως στήριξη των αγροτών μέτρα αποτελούν σαφώς μέτρα που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ιδίως για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν και να διαταράξουν 
τη συνοχή. Συνεπώς είναι μέτρα για τα οποία κατάλληλη νομική βάση είναι το άρθρο 175 της 
ΣΛΕΕ.

Ωστόσο, στα μέτρα για το γεωργικό τομέα δεν μπορούν να εντοπιστούν στοιχεία περί 
περιορισμού των διαφορών μεταξύ των περιφερειών ή μείωση της καθυστέρησης των πλέον 
μειονεκτικών περιοχών (βλ. άρθρο 174(2) ΣΛΕΕ ). Αντιθέτως, όσον αφορά τους γεωργούς, 
το ΕΤΠ είναι σχεδιασμένο ως μέσο αλληλεγγύης και αντιμετώπισης κρίσεων για τον 
μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των νέων εμπορικών συμφωνιών όσον αφορά 
συγκεκριμένες γεωργικές δραστηριότητες. Το άρθρο 39, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ, που 
καθορίζει τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής, αναφέρει στο εδάφιο (γ) " τη 
σταθεροποίηση των αγορών"2, και στο άρθρο 39, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, όπου 
                                               
1 COM(2011)0608, Αιτιολογική έκθεση, σ. 8.
2 Άρθρο 39 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ:
"(1) Στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι:
(α) να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου, με την εξασφάλιση 
της ορθολογικής αναπτύξεως της γεωργικής παραγωγής, καθώς και της αρίστης χρησιμοποιήσεως των 
συντελεστών παραγωγής, ιδίως του εργατικού δυναμικού,
(β) να εξασφαλίζει κατ’ αυτό τον τρόπο ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στο γεωργικό πληθυσμό, ιδίως με την 
αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία,
(γ) να σταθεροποιεί τις αγορές,
(δ) να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό,
(ε) η διασφάλιση λογικών τιμών κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές.
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αναφέρονται οι πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χάραξη της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, αναφέρεται στην "ιδιαίτερη φύση της γεωργικής δραστηριότητας που 
απορρέει από την κοινωνική δομή της γεωργίας και από τις διαρθρωτικές και φυσικές 
ανισότητες μεταξύ των διαφόρων γεωργικών περιφερειών"1.

Το άρθρο 43(2) της ΣΛΕΕ παρέχει τη γενική νομική βάση της κοινής γεωργικής πολιτικής. 
Το άρθρο 42 της ΣΛΕΕ αναφέρεται στην εφαρμογή των κανόνων περί ανταγωνισμού και την 
εξουσιοδότηση για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.

Έτσι λοιπόν φέρεται ότι η πρόταση κανονισμού που υπέβαλε η Επιτροπή πρέπει πράγματι να 
βασιστεί στο άρθρο 175(3) της ΣΛΕΕ και τα άρθρα 42 και 43(2) της ΣΛΕΕ.

4. Τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής που προτείνονται στην έκθεση της Επιτροπής 
Απασχόλησης
Η έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης, όπως εγκρίθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2012, απαλείφει 
από την πρόταση οποιονδήποτε συγκεκριμένο στόχο της γεωργικής πολιτικής. Τα κριτήρια 
και τα προτεινόμενα μέτρα στον κανονισμό όσον αφορά τους εργαζόμενους πέρα από τους 
αγρότες, όπως αναφέρεται ανωτέρω, εντάσσονται σαφώς στην πολιτική συνοχής. Αν 
εφαρμόζονταν επίσης και στο γεωργικό τομέα θα στόχευαν και στον τομέα αυτό, όπως και σε 
άλλους, στην εξομάλυνση των επιπτώσεων που φέρνει η αλλαγή στα παγκόσμια εμπορικά 
πρότυπα και η απροσδόκητη κρίση. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο κανονισμός μπορεί να 
βασιστεί αποκλειστικά στο άρθρο 175 της ΣΛΕΕ, χωρίς να είναι απαραίτητο να προστεθούν 
τα άρθρα 42 και 43(2) της ΣΛΕΕ.

Σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε το ανωτέρω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 27 
Νοεμβρίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή, αποφάσισε με ψήφους 16 υπέρ, 0 κατά και μία 
αποχή2, να συστήσει ως κατάλληλη νομική βάση για την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020), το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ .

                                               
1 Άρθρο 39 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ:
"(2) Κατά την εκπόνηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και των ειδικών μεθόδων που συνεπάγεται η εφαρμογή 
της, λαμβάνεται υπόψη:
(α) ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της γεωργικής δραστηριότητας, που απορρέει από την κοινωνική δομή της 
γεωργίας και τις διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων γεωργικών περιοχών,
(β) η ανάγκη βαθμιαίας εφαρμογής των καταλλήλων προσαρμογών,
(γ) το γεγονός ότι στα κράτη μέλη η γεωργία αποτελεί έναν τομέα στενά συνδεδεμένο με το σύνολο της 
οικονομίας.
2 Κατά την τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες: Raffaele Baldassarre (αντιπρόεδρος), Sebastian Valentin Bodu 
(αντιπρόεδρος), Françoise Castex (αντιπρόεδρος), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, 
Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (πρόεδρος), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos 
Mészáros, Angelika Niebler, Evelyn Regner (αντιπρόεδρος), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, 
Cecilia Wikström.
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Με εξαιρετική εκτίμηση,

Klaus-Heiner Lehne
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) 2014-2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Iuliu Winkler

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικές παρατηρήσεις

Η νομοθετική πρόταση αποσκοπεί στην ανανέωση της ύπαρξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, επιφέρει δε σειρά αλλαγών στο ΕΤΠ προκειμένου να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την ύπαρξη του ΕΤΠ και ενθαρρύνει την ανάπτυξή
του για την περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 ως 
συμπληρωματικού ταμείου των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών απασχόλησης και των 
λοιπών ταμείων της ΕΕ.

Η ενίσχυση του ΕΤΠ κρίνεται ακόμα πιο σημαντική στο μέτρο όπου η ΕΕ είναι μια πολύ 
ανοιχτή οικονομική ζώνη και, ως εκ τούτου, ευαίσθητη στα εξωτερικά σοκ. Η ΕΕ 
αναγνωρίζει επίσης μέσω του ΕΤΠ ότι η απελευθέρωση του εμπορίου και των επενδύσεων 
έχει παγκοσμιοποιήσει την αγορά εργασίας και ότι αυτή η ανοικτή κατάσταση, ενώ γενικά 
παράγει κέρδη για την οικονομία της ΕΕ, μπορεί να δημιουργήσει κοινωνικό κόστος σε 
ορισμένες περιφέρειες και τομείς.

Πρώτον, το ΕΤΠ πρέπει να αναπτυχθεί για λόγους αποτελεσματικότητας και αισθήματος 
δικαίου. Αυτοί οι εργαζόμενοι σε τομείς του εμπορίου που μετατοπίστηκαν αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες επαναπρόσληψης που υπερβαίνουν τον μέσο όρο δυσκολιών και μεγαλύτερες 
μισθολογικές απώλειες όταν επαναπροσλαμβάνονται. Οι εργαζόμενοι σε τομείς του εμπορίου 
που μετατοπίστηκαν είναι πολύ πιθανόν επίσης να διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα που 
προσιδιάζουν σε επαγγέλματα και βιομηχανίες που όμως είναι σε παρακμή. 

Δεύτερον, ο εμπορεύσιμος τομέας που επηρεάζεται από το άνοιγμα του εμπορίου έχει 
διευρυνθεί, καθόσον η καινοτομία και οι τεχνολογίες έχουν καταστήσει τον εφοδιασμό σε 
αγαθά και υπηρεσίες όλο και πιο διεθνή. Ούτως το ΕΤΠ πρέπει να αναπτυχθεί χωρίς να 
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αποκλείει οποιαδήποτε δραστηριότητα από το πεδίο επιλεξιμότητάς του.

Τρίτον, η ΕΕ χρειάζεται να διαθέτει ένα εργαλείο προσαρμογής που να ασχολείται με τα 
αποτελέσματα των εμπορικών συμφωνικών της επί της αγοράς εργασίας της ΕΕ κατ' 
αναλογία προς την αποκλειστική αρμοδιότητά της να συνάπτει διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες. Πρόκειται για ένα θέμα όχι μόνο ισότητας ευκαιριών αλλά και πολιτικής 
οικονομίας. Δεν μπορεί να αναμένει κανείς από τους πολίτες της ΕΕ να στηρίζουν το άνοιγμα 
του εμπορίου εάν η ίδια η ΕΕ δεν μπορεί να λάβει μέτρα για να στηρίξει τους εργαζόμενους 
που έχουν απολυθεί λόγω του ολοένα αυξανόμενου ανοίγματος προς τους ανταγωνιστές 
τρίτων χωρών στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών. 

Η πρόταση αυτή συνδέει με σαφή τρόπο το ΕΤΠ και το αποτέλεσμα των διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών αναγνωρίζοντας ότι οι αγρότες μπορούν να θιγούν από τις επικείμενες διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ ή μία πολυμερή συμφωνία στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου. Δεν πρέπει όμως να αποκλείσει τους εργαζόμενους σε μη γεωργικές 
δραστηριότητες από το πεδίο των δικαιούχων οι οποίοι μπορούν ισχυρισθούν ότι 
μετατοπίσθηκαν σε μια άλλη εργασιακή δραστηριότητα εξαιτίας μιας διεθνούς εμπορικής 
συμφωνίας.

Πέραν τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δίνει τη 
συγκατάθεσή του σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (όπως η πιθανή ΕΕ-Mercosur ή ΣΕΣ ΕΕ-
Ινδίας) αφού προηγουμένως εξασφαλίζει ότι το ΕΤΠ, συγκεκριμένα σ' ό, τι αφορά τα
κονδύλια του προϋπολογισμού, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπό τους επί του 
εργατικού δυναμικού της Ευρώπης.

Λεπτομερής ανάλυση της πρότασης

Ο συντάκτης γνωμοδότησης συμφωνεί με τις αλλαγές που στοχεύουν στη διατήρηση των 
τροπολογιών του 2009 που προέκυψαν λόγω της κρίσης, και ειδικότερα που μειώνουν το 
κατώτατο όριο αριθμού των απολύσεων για επιλεξιμότητα και αυξάνουν το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠ. 

Χρειάζεται επίσης να παραμείνουν χωριστά το ΕΤΠ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), διότι υπηρετούν εντελώς διαφορετικούς σκοπούς.

Η επέκταση της επιλεξιμότητας του ΕΤΠ στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στους 
ελεύθερους επιχειρηματίες και στους αγρότες αποτελεί ένα θετικό βήμα. Μέχρι τώρα αυτοί 
αποκλείονταν εκ των πραγμάτων από το πεδίο των δυνάμει δικαιούχων του ταμείου. Η 
επέκταση της επιλεξιμότητας στους εργαζόμενους με συμβάσεις ιδιότυπης απασχόλησης 
δείχνει πως το ΕΤΠ υπό τη σημερινή μορφή του είχε υπερβολικά αυστηρούς όρους για να 
είναι αποτελεσματικό.

Η πρόταση όμως δεν αντιμετωπίζει το κύριο πρόβλημα του ΕΤΠ: περνούν κατά μέσο όρο 11 
μήνες ανάμεσα στην αίτηση και την ημερομηνία πληρωμής. Η Επιτροπή στοχεύει σε τιμή 
αναφοράς 8 μηνών επιταχύνοντας τη διοικητική διεργασία των φακέλων, πληρωμών και 
διοργανικών ρυθμίσεων. Η διαδικασία όμως του προϋπολογισμού (η οποία απαιτεί από τα 
δυο όργανα λήψης αποφάσεων του προϋπολογισμού, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, να 
εγκρίνουν κάθε αίτηση προς το ΕΤΠ) θα συνεχίσει να αποτελεί εμπόδιο στην επίτευξη 



RR\923267EL.doc 79/174 PE483.708v04-00

EL

ταχύτερης διεργασίας. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει πως το ΕΤΠ πρέπει να συγχρηματοδοτεί 
στοχοθετημένα προγράμματα. Οσάκις είναι δυνατόν, τα προγράμματα αυτά πρέπει να 
φροντίζουν ώστε η κατάρτιση να συμβάλλει στη μετάβαση προς θέσεις εργασίας σε νέους 
τομείς οι οποίοι πράγματι επωφελούνται από το άνοιγμα της ΕΕ.

Τέλος, σ' ό, τι αφορά τον προϋπολογισμό, η πρόταση της Επιτροπής ορίζει το ισχύον 
κατώτατο όριο ετήσιων πιστώσεων υποχρεώσεων σε 429 εκατ. ευρώ, πράγμα που 
αντιπροσωπεύει 3 δισ. ευρώ σε διάρκεια 7 ετών. Ορίζει δε το μέγιστο ποσό δαπανών για 
αγρότες σε 2,5 δισ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο. Έστω και αν η τρέχουσα ετήσια 
χρηματοδότηση έχει υποχρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, η διεύρυνση της βάσης 
επιλεξιμότητας για το ΕΤΠ κατά πάσαν πιθανότητα θα αυξήσει το σύνολο των αιτήσεων και 
επομένως το ανώτατο όριο ενδέχεται να χρειασθεί να αναθεωρηθεί, ειδικά εάν η εμπορική 
πολιτική της ΕΕ δημιουργήσει αρκετές εμπορικές συμφωνίες που επηρεάζουν την 
απασχόληση του εργατικού δυναμικού της ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί 
της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις κάτωθι τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις 26 Μαρτίου 2010 το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση 
της Επιτροπής να ξεκινήσει νέα 
στρατηγική με τίτλο «Ευρώπη 2020». Μια 
από τις τρεις προτεραιότητες της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, παρέχοντας 
δυνατότητες στους πολίτες μέσω υψηλών 
επιπέδων απασχόλησης, της επένδυσης σε 
δεξιότητες, της καταπολέμησης της 
φτώχειας, του εκσυγχρονισμού των 
αγορών εργασίας, της κατάρτισης και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε 
να βοηθήσουν τους πολίτες να 
προετοιμαστούν και να διαχειριστούν τις 
αλλαγές με σκοπό την οικοδόμηση μιας 
συνεκτικής κοινωνίας.

(1) Στις 26 Μαρτίου 2010 το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση 
της Επιτροπής να ξεκινήσει νέα 
στρατηγική με τίτλο «Ευρώπη 2020». Μια 
από τις τρεις προτεραιότητες της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, παρέχοντας 
δυνατότητες στους πολίτες μέσω υψηλών 
επιπέδων απασχόλησης, της επένδυσης σε 
δεξιότητες, της καταπολέμησης της 
φτώχειας, του εκσυγχρονισμού των 
αγορών εργασίας, της κατάρτισης και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε 
να βοηθήσουν τους πολίτες να 
προετοιμαστούν και να διαχειριστούν τις 
αλλαγές με σκοπό την οικοδόμηση μιας 
συνεκτικής κοινωνίας χωρίς 
αποκλεισμούς.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για λόγους συμμόρφωσης με την 
ανακοίνωση «Προϋπολογισμός για την 
Ευρώπη 2020», το πεδίο εφαρμογής του 
ΕΤΠ θα πρέπει να διευρυνθεί για να 
διευκολύνει την προσαρμογή των γεωργών 
σε μια νέα κατάσταση αγοράς που 
προκύπτει από τις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες στον τομέα της γεωργίας και 
οδηγεί σε αλλαγή ή σε σημαντική 
αναπροσαρμογή των γεωργικών 
δραστηριοτήτων των θιγόμενων γεωργών, 
ώστε να γίνουν διαρθρωτικά πιο 
ανταγωνιστικοί ή για να διευκολυνθεί η 
μετάβασή τους σε μη γεωργικές 
δραστηριότητες.

(5) Για λόγους συμμόρφωσης με την 
ανακοίνωση «Προϋπολογισμός για την 
Ευρώπη 2020», το πεδίο εφαρμογής του 
ΕΤΠ θα πρέπει να διευρυνθεί για να 
διευκολύνει την προσαρμογή των γεωργών 
σε μια νέα κατάσταση αγοράς που 
προκύπτει από τις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες στον τομέα της γεωργίας και 
οδηγεί σε αλλαγή ή σε σημαντική 
αναπροσαρμογή των γεωργικών 
δραστηριοτήτων των θιγόμενων γεωργών, 
ώστε να γίνουν διαρθρωτικά πιο 
ανταγωνιστικοί ή για να διευκολυνθεί η 
μετάβασή τους σε μη γεωργικές 
δραστηριότητες. Ο παρών κανονισμός 
πρέπει να αναγνωρίζει ότι η εν λόγω αρχή 
μπορεί να επεκταθεί σε όλους του 
εργαζόμενους που έχουν μετατοπισθεί 
από διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωργών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αναφορικά με τους γεωργούς, το πεδίο 
εφαρμογής του ΕΤΠ πρέπει να περιλάβει 
δικαιούχους που επηρεάζονται από 
διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται με 
την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο XXIV 
της γενικής συμφωνίας δασμών και 
εμπορίου (ΓΣΔΕ), ή από πολυμερείς 
συμφωνίες που συνάπτονται με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το πεδίο 
καλύπτει τους γεωργούς που αλλάζουν ή 

(8) Αναφορικά με τους εργαζόμενους που 
έχουν θιγεί από διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες, το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ 
πρέπει να περιλάβει δικαιούχους που 
επηρεάζονται από διμερείς συμφωνίες που 
συνάπτονται με την Ένωση, σύμφωνα με 
το άρθρο XXIV της Γενικής Συμφωνίας 
Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), ή από 
πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το 
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προσαρμόζουν τις προηγούμενες 
γεωργικές δραστηριότητές τους μέσα σε 
μια περίοδο που αρχίζει από την έναρξη 
ισχύος αυτού του είδους εμπορικών 
συμφωνιών και τελειώνει τρία χρόνια μετά 
την πλήρη εφαρμογή τους.

πεδίο καλύπτει τους γεωργούς και άλλους 
εργαζόμενους σε τομείς του εμπορίου που
μετατοπίστηκαν οι οποίοι αλλάζουν ή 
προσαρμόζουν τις προηγούμενες 
γεωργικές δραστηριότητές τους μέσα σε 
μια περίοδο που αρχίζει από την έναρξη 
ισχύος αυτού του είδους εμπορικών 
συμφωνιών και τελειώνει τρία χρόνια μετά 
την πλήρη εφαρμογή τους.

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠ πρέπει να καταστεί το συμμετρικό εργαλείο απασχόλησης της ΕΕ για προσαρμογή στον 
αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνικών γενικότερα. Η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις 
υπηρεσιών επηρεάζονται από τις εμπορικές συμφωνίες το ίδιο με το γεωργικό τομέα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την κατάρτιση της συντονισμένης 
δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής 
για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα
συμβάλλουν σημαντικά στην
απασχολησιμότητα των απολυμένων 
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδιώκουν την επανένταξη στην 
απασχόληση ή σε νέες δραστηριότητες για 
το 50% τουλάχιστον των στοχευόμενων 
εργαζομένων μέσα σε 12 μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

(10) Για την κατάρτιση της συντονισμένης 
δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής 
για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα
οδηγούν στην εκ νέου απασχόληση των 
απολυμένων εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να επιδιώκουν την επανένταξη 
στην απασχόληση ή σε νέες 
δραστηριότητες για το 50% τουλάχιστον 
των στοχευόμενων εργαζομένων μέσα σε 
12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οι 
χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ 

(12) Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οι 
χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ 
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δεν πρέπει να αντικαταστήσουν μέτρα 
υποστήριξης που διατίθενται για τους 
απολυμένους εργαζομένους στο πλαίσιο 
των διαρθρωτικών ταμείων της Ένωσης ή 
άλλων πολιτικών ή προγραμμάτων της 
Ένωσης.

δεν πρέπει να αντικαταστήσουν μέτρα 
υποστήριξης που διατίθενται για τους 
απολυμένους εργαζομένους στο πλαίσιο 
των διαρθρωτικών ταμείων της Ένωσης ή 
άλλων πολιτικών ή προγραμμάτων της 
Ένωσης και συγκεκριμένα του ΕΚΤ ή της 
ΚΓΠ.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Για να αντιμετωπισθούν οι επιβλαβείς 
συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, πρέπει 
επίσης να δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις 
εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση με τη 
χάραξη μιας πραγματικής στρατηγικής 
της Ένωσης για ανάκαμψη της 
παραγωγής, παράλληλα με ένα θεμιτό 
ανταγωνισμό με τις αναδυόμενες μεγάλες 
χώρες και μια σταθερή πολιτική στήριξης 
της ανάπτυξης. Η προώθηση του 
κοινωνικού διαλόγου, η βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων και της 
ενημέρωσης των καταναλωτών, η 
αύξηση της έρευνας και της καινοτομίας, 
η δημιουργία νέων δημόσιων και 
ιδιωτικών εργαλείων χρηματοδότησης 
της οικονομίας και η ανάπτυξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνιστούν τα 
αποτελεσματικά εργαλεία για την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής 
μηχανής.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος του ΕΤΠ είναι η συνεισφορά 
στην οικονομική ανάπτυξη και την 

2. Ο στόχος του ΕΤΠ είναι η συνεισφορά 
στην οικονομική ανάπτυξη και την 
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απασχόληση στην Ένωση, δίνοντάς της τη 
δυνατότητα να επιδείξει αλληλεγγύη προς 
τους εργαζομένους που απολύονται λόγω 
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που 
οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, στις 
εμπορικές συμφωνίες για τη γεωργία ή 
στην απροσδόκητη κρίση και η παροχή 
χρηματοδοτικής υποστήριξης για την 
ταχεία επανένταξή τους στην απασχόληση 
ή για την αλλαγή ή την αναπροσαρμογή 
των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

απασχόληση στην Ένωση, δίνοντας τη 
δυνατότητα στην Ένωση να επιδείξει 
αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους που 
απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου 
εμπορίου που οφείλονται στην 
παγκοσμιοποίηση, στις εμπορικές 
συμφωνίες που θίγουν σοβαρά 
οικονομικούς τομείς της Ένωσης, και 
συγκεκριμένα τη γεωργία, ή σε 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
και η παροχή χρηματοδοτικής υποστήριξης 
για την ταχεία επανένταξή τους στην 
απασχόληση ή για την αλλαγή ή την 
αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων 
τους.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στόχος του Ταμείου είναι να 
εξασφαλίσει ότι η Ένωση, στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία της οποίας 
εμπίπτει η κοινή εμπορική πολιτική, θα 
έχει και το δικό της κατάλληλο εργαλείο 
προσαρμογής που θα είναι ικανό να 
εξισορροπήσει τις πιθανές απώλειες που 
προκύπτουν από τις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες που διαπραγματεύεται.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενέργειες που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο 
σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχεία α) και β) 
αποσκοπούν να διασφαλιστεί ότι 
τουλάχιστον το 50 % των εργαζομένων 
που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες 

3. Οι ενέργειες που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο 
σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχεία α) και β) 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί ότι 
τουλάχιστον το 50 % των εργαζομένων 
που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες 
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βρίσκουν σταθερή απασχόληση μέσα σε 
ένα χρόνο από την ημερομηνία εφαρμογής.

εισέρχονται στην αγορά απασχόλησης
μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία 
εφαρμογής. Ο στόχος αυτός πρέπει να 
επανεξετασθεί κατά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω 
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου εξαιτίας 
της παγκοσμιοποίησης, που 
καταδεικνύονται, ειδικότερα, με τη 
σημαντική αύξηση των εισαγωγών στην 
Ένωση, τη ραγδαία μείωση του μεριδίου 
της αγοράς της Ένωσης σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα ή τη μετεγκατάσταση 
των δραστηριοτήτων σε χώρες μη μέλη,
όταν αυτές οι απολύσεις έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στην τοπική, περιφερειακή ή 
εθνική οικονομία·

α) εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω 
μεγάλων αλλαγών στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου εξαιτίας της 
παγκοσμιοποίησης, που καταδεικνύονται, 
ειδικότερα, με σοβαρή μετατόπιση στο 
σχήμα εξαγωγών-εισαγωγών του 
εμπορίου της Ένωσης σε αγαθά ή 
υπηρεσίες, τη μείωση του μεριδίου της 
αγοράς της Ένωσης σε έναν συγκεκριμένο 
τομέα ή τη μετεγκατάσταση των 
δραστηριοτήτων σε χώρες μη μέλη, όταν 
αυτές οι απολύσεις έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στην τοπική, περιφερειακή ή 
εθνική οικονομία·

Αιτιολόγηση

Όλες οι μείζονες αλλαγές που προκύπτουν από το άνοιγμα του εμπορίου πρέπει να καλύπτονται, 
έστω και εάν η παρακμή έρχεται με αργό ρυθμό.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εργαζομένους που αλλάζουν ή 
αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες 
γεωργικές δραστηριότητές τους την 
περίοδο που αρχίζει από την μονογράφηση 
των εμπορικών συμφωνιών της Ένωσης 
που περιέχουν μέτρα απελευθέρωσης του 

γ) εργαζομένους, περιλαμβανομένων των 
γεωργών, που αλλάζουν ή 
αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες 
δραστηριότητές τους ή μετακινούνται σε 
άλλον τομέα απασχόλησης την περίοδο 
που αρχίζει από την μονογράφηση των 
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εμπορίου για τους οικείους γεωργικούς 
τομείς και τελειώνει τρία χρόνια μετά την 
πλήρη εφαρμογή αυτών των μέτρων και με 
την προϋπόθεση ότι αυτά τα εμπορικά 
μέτρα οδηγούν σε σημαντική αύξηση των 
εισαγωγών γεωργικού προϊόντος ή 
γεωργικών προϊόντων στην Ένωση που 
συνοδεύεται από σημαντική μείωση των 
τιμών αυτών των προϊόντων στην Ένωση 
ή, κατά περίπτωση, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.

εμπορικών συμφωνιών της Ένωσης που 
περιέχουν μέτρα απελευθέρωσης του 
εμπορίου για τους οικείους γεωργικούς 
τομείς και τελειώνει τρία χρόνια μετά την 
πλήρη εφαρμογή αυτών των μέτρων και με 
την προϋπόθεση ότι αυτά τα εμπορικά 
μέτρα οδηγούν σε σημαντική αύξηση των 
εισαγωγών γεωργικού προϊόντος ή 
γεωργικών προϊόντων στην Ένωση που 
συνοδεύεται από σημαντική μείωση των 
τιμών αυτών των προϊόντων στην Ένωση 
ή, κατά περίπτωση, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.

Αιτιολόγηση
Το άρθρο πρέπει να καλύπτει άλλα είδη δραστηριοτήτων που επηρεάζονται από διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες. Το άρθρο πρέπει να προβλέπει ότι πολλοί μετατοπισθέντες εργαζόμενοι 
πρέπει να αλλάξουν άρδην τις δραστηριότητές τους όταν απολυθούν εξαιτίας του ανοίγματος 
του εμπορίου.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ως «εργαζόμενος» νοείται ο ιδιοκτήτης 
επιχειρηματίας πολύ μικρής, μικρής και 
μεσαίας επιχείρησης και οι 
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι
(περιλαμβάνοντας τους γεωργούς) και όλα 
τα μέλη του νοικοκυριού που 
απασχολούνται στην επιχείρηση, με την 
προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση των 
γεωργών, παράγουν ήδη το προϊόν που 
επηρεάζεται από τη σχετική εμπορική 
συμφωνία πριν εφαρμοστούν τα μέτρα για 
τον συγκεκριμένο τομέα.

δ) ως «εργαζόμενος» νοείται ο ιδιοκτήτης 
επιχειρηματίας πολύ μικρής, μικρής και 
μεσαίας επιχείρησης και οι 
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι
(περιλαμβάνοντας τους γεωργούς) και όλα 
τα μέλη του νοικοκυριού που έχει δηλωθεί 
ότι απασχολούνται στην επιχείρηση, με 
την προϋπόθεση ότι παράγουν ήδη το 
προϊόν που επηρεάζεται από τη σχετική 
εμπορική συμφωνία πριν να εφαρμοστούν 
τα μέτρα για τον συγκεκριμένο τομέα.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες 
δικαιολογούνται δεόντως από το κράτος 
μέλος που υποβάλει την αίτηση, η αίτηση 
χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να 
θεωρηθεί επιλέξιμη, ακόμη και αν τα 
κριτήρια παρέμβασης που ορίζουν τα 
στοιχεία α) ή β) της παραγράφου 1 δεν 
τηρούνται πλήρως, όταν οι απολύσεις 
έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση 
και στην τοπική οικονομία. Το κράτος
μέλος διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια 
παρέμβασης που ορίζονται στα σημεία α) 
και β) της παραγράφου 1 δεν τηρούνται 
πλήρως.

2. Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, ειδικότερα σε 
σχέση με συλλογικές αιτήσεις που 
αφορούν ΜΜΕ, οι οποίες δικαιολογούνται 
δεόντως από το κράτος μέλος που 
υποβάλει την αίτηση, η αίτηση χορήγησης 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του 
παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρηθεί 
επιλέξιμη, ακόμη και αν τα κριτήρια 
παρέμβασης που ορίζουν τα στοιχεία α) ή 
β) της παραγράφου 1 δεν τηρούνται 
πλήρως, όταν οι απολύσεις έχουν σοβαρό 
αντίκτυπο στην απασχόληση και στην 
τοπική οικονομία. Το κράτος μέλος 
διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια 
παρέμβασης που ορίζονται στα σημεία α) 
και β) της παραγράφου 1 δεν τηρούνται 
πλήρως.

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες για να διατηρείται συνέπεια με το άρθρο 2, στοιχείο γ.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αναφορικά με τους γεωργούς, όταν, 
μετά τη μονογράφηση εμπορικής 
συμφωνίας και με βάση τις πληροφορίες, 
τα δεδομένα και τις αναλύσεις που 
διαθέτει, η Επιτροπή κρίνει ότι οι όροι για 
υποστήριξη σύμφωνα με το άρθρο 2 
στοιχείο γ) είναι πιθανόν να πληρούνται 
για έναν μεγάλο αριθμό γεωργών, εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 24, οι οποίες προσδιορίζουν τους 

3. Αναφορικά με τους εργαζόμενους σε 
τομείς του εμπορίου που μετατοπίστηκαν,
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση 
και των γεωργών, όταν, μετά τη 
μονογράφηση εμπορικής συμφωνίας και με 
βάση τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τις 
αναλύσεις που διαθέτει, η Επιτροπή κρίνει 
ότι οι όροι για υποστήριξη σύμφωνα με το 
άρθρο 2 στοιχείο γ) είναι πιθανόν να 
πληρούνται για έναν μεγάλο αριθμό
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επιλέξιμους τομείς ή προϊόντα, ορίζουν τις 
θιγόμενες γεωγραφικές περιοχές κατά 
περίπτωση, ορίζουν ένα ανώτατο όριο για 
ενδεχόμενη υποστήριξη σε επίπεδο 
Ένωσης, περιόδους αναφοράς και όρους 
επιλεξιμότητας για γεωργούς και 
ημερομηνίες επιλεξιμότητας για δαπάνες, 
καθώς και προθεσμίες για την υποβολή 
αιτήσεων και, αν χρειαστεί, το περιεχόμενο 
αυτών των αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 
8 παράγραφος 2.

εργαζομένων σε τομείς του εμπορίου που 
μετατοπίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 
κατά περίπτωση και των γεωργών, 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, οι οποίες 
προσδιορίζουν τους επιλέξιμους τομείς ή 
προϊόντα, ορίζουν τις θιγόμενες 
γεωγραφικές περιοχές κατά περίπτωση, 
ορίζουν ένα ανώτατο όριο για ενδεχόμενη 
υποστήριξη σε επίπεδο Ένωσης, περιόδους 
αναφοράς και όρους επιλεξιμότητας για 
γεωργούς και ημερομηνίες επιλεξιμότητας 
για δαπάνες, καθώς και προθεσμίες για την 
υποβολή αιτήσεων και, αν χρειαστεί, το 
περιεχόμενο αυτών των αιτήσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες για να διατηρείται συνέπεια με το άρθρο 2, στοιχείο γ.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) γεωργοί που αλλάζουν ή 
αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες 
γεωργικές δραστηριότητές τους κατόπιν 
της μονογράφησης εμπορικής συμφωνίας 
της Ένωσης που αναφέρεται σε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.

γ) εργαζόμενοι σε τομείς του εμπορίου
που μετατοπίστηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση 
και των γεωργών που αλλάζουν ή 
αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες 
γεωργικές δραστηριότητές τους κατόπιν 
της μονογράφησης εμπορικής συμφωνίας 
της Ένωσης που αναφέρεται σε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες για να διατηρείται συνέπεια με το άρθρο 2, στοιχείο γ.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά 
για ενεργητικά μέτρα για την αγορά 
εργασίας υπό μορφή συντονισμένης 
δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αποσκοπούν στην επανένταξη απολυμένων 
εργαζομένων για τους οποίους ζητήθηκε 
βοήθειας στην απασχόληση ή 
αυτοαπασχόληση ή, στην περίπτωση των 
γεωργών, να αλλάξουν ή να 
αναπροσαρμόσουν τις προηγούμενες 
δραστηριότητές τους. Η συντονισμένη 
δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί 
να περιλάβει, ειδικότερα:

1. Χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά 
για ενεργητικά μέτρα για την αγορά 
εργασίας υπό μορφή συντονισμένης 
δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αποσκοπούν στην επανένταξη απολυμένων 
εργαζομένων για τους οποίους ζητήθηκε 
βοήθειας στην απασχόληση ή 
αυτοαπασχόληση ή, στην περίπτωση των
εργαζομένων σε τομείς του εμπορίου που 
μετατοπίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 
κατά περίπτωση και των γεωργών, να 
αλλάξουν ή να αναπροσαρμόσουν τις 
προηγούμενες δραστηριότητές τους, κατά 
προτίμηση βοηθώντας τη μετάβαση σε 
αναπτυσσόμενες δραστηριότητες που 
ωφελούνται από την ελευθέρωση του 
εμπορίου. Η συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί να 
περιλάβει, ειδικότερα:

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΠ πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι τα πιο αποδοτικά στοχοθετημένα προγράμματα είναι 
εκείνα που βοηθούν και εκπαιδεύουν το εργατικό δυναμικό να μεταβεί από έναν παρακμάζοντα 
τομέα σε αναπτυσσόμενες οικονομικές δραστηριότητες.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, 
επαγγελματική καθοδήγηση, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, 
βοήθεια για επανατοποθέτηση στην 
αγορά εργασίας, προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για 
αυτοαπασχόληση και σύσταση επιχείρησης 

α) ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και 
επανακατάρτιση, περιλαμβανομένων των 
δεξιοτήτων στην τεχνολογία της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών και 
της πιστοποίησης της αποκτηθείσας 
πείρας, συνδρομή στην αναζήτηση 
εργασίας, μέτρα δημιουργίας θέσεων 
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ή για αλλαγή ή προσαρμογή της 
δραστηριότητας (περιλαμβάνοντας 
επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 
στοιχεία), δραστηριότητες συνεργασίας, 
ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και 
επανακατάρτιση, περιλαμβάνοντας 
δεξιότητες της τεχνολογίας πληροφοριών 
και επικοινωνιών και πιστοποίηση της 
αποκτηθείσας πείρας·

εργασίας, επαγγελματική καθοδήγηση, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, ατομική 
εποπτεία, προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για 
αυτοαπασχόληση και σύσταση επιχείρησης 
ή για αλλαγή ή προσαρμογή της 
δραστηριότητας (περιλαμβάνοντας 
επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 
στοιχεία), δραστηριότητες συνεργασίας·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά,
όπως επιδόματα για την αναζήτηση 
εργασίας, κίνητρα των εργοδοτών για 
προσλήψεις, επιδόματα κινητικότητας, 
διαβίωσης ή κατάρτισης
(περιλαμβανομένων των επιδομάτων για 
άτομα που παρέχουν φροντίδα ή για 
υπηρεσίες αντικατάστασης στον γεωργικό 
κλάδο) που περιορίζονται στο σύνολό τους 
στη διάρκεια της τεκμηριωμένης 
ενεργητικής αναζήτησης εργασίας ή της 
διά βίου μάθησης ή των δραστηριοτήτων 
κατάρτισης·

β) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, 
κίνητρα των εργοδοτών για προσλήψεις, 
επιδόματα κινητικότητας, διαβίωσης ή 
κατάρτισης (περιλαμβανομένων των 
επιδομάτων για άτομα που παρέχουν 
φροντίδα ή για υπηρεσίες αντικατάστασης 
στον γεωργικό κλάδο) που περιορίζονται 
στο σύνολό τους στη διάρκεια της 
τεκμηριωμένης ενεργητικής αναζήτησης 
εργασίας ή της διά βίου μάθησης ή των 
δραστηριοτήτων κατάρτισης·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως 
μειονεκτούντων ή ηλικιωμένων 
εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να
παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην 
αγορά εργασίας.

γ) μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως 
μειονεκτούντων ή ηλικιωμένων 
εργαζομένων να επιστρέψουν στην αγορά 
εργασίας.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος υποβάλλει πλήρη 
αίτηση στην Επιτροπή μέσα σε περίοδο 12 
εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την 
οποία τηρούνται τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2 ή, κατά 
περίπτωση, πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 3. Σε εξαιρετικές και 
δεόντως δικαιολογημένες περιστάσεις, η 
αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί με 
πρόσθετες πληροφορίες του αιτούντος 
κράτους μέλους μέσα σε έξι μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής, ενώ, στη συνέχεια, 
η Επιτροπή αξιολογεί την αίτηση με βάση 
τις διαθέσιμες πληροφορίες. Η Επιτροπή 
θα συμπληρώσει την αξιολόγηση της 
αίτησης μέσα σε δώδεκα εβδομάδες από 
την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους 
αίτησης ή (στην περίπτωση ελλιπούς 
αίτησης) έξι μήνες μετά την ημερομηνία 
της αρχικής αίτησης, εάν η ημερομηνία 
αυτή είναι προγενέστερη.

1. Το κράτος μέλος υποβάλλει πλήρη 
αίτηση στην Επιτροπή μέσα σε περίοδο 12 
εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την 
οποία τηρούνται τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2 ή, κατά 
περίπτωση, πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 3. Σε εξαιρετικές και 
δεόντως δικαιολογημένες περιστάσεις, η 
αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί με 
πρόσθετες πληροφορίες του αιτούντος 
κράτους μέλους μέσα σε έξι μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής, ενώ, στη συνέχεια, 
η Επιτροπή αξιολογεί την αίτηση με βάση 
τις διαθέσιμες πληροφορίες. Η Επιτροπή 
θα συμπληρώσει την αξιολόγηση της 
αίτησης μέσα σε οκτώ εβδομάδες από την 
ημερομηνία παραλαβής της πλήρους 
αίτησης ή (στην περίπτωση ελλιπούς 
αίτησης) μέσα σε έξι μήνες μετά την 
ημερομηνία της αρχικής αίτησης, εάν η 
ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη.
Κατά την εξέταση των αιτήσεων, η 
Επιτροπή εξασφαλίζει ότι τα κονδύλια 
του ΕΤΠ εκταμιεύονται προς όφελος των 
τομέων, περιφερειών και κρατών μελών 
που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που 
συνδέει τις απολύσεις με τις μεγάλες 
διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου ή με σοβαρή 
διαταραχή της τοπικής, περιφερειακής ή 

α) τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που 
συνδέει τις απολύσεις με τις μεγάλες 
διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου ή με σοβαρή 
διαταραχή της τοπικής, περιφερειακής ή 
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εθνικής οικονομίας που προκαλείται από 
απροσδόκητη κρίση ή με τη νέα 
κατάσταση της αγοράς στον γεωργικό
κλάδο στο κράτος μέλος και απορρέει από 
τις συνέπειες εμπορικής συμφωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το 
άρθρο XXIV της ΓΣΔΕ ή πολυμερούς 
συμφωνίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου βάσει του άρθρου 2 
στοιχείο γ). Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε 
στατιστικές ή άλλες πληροφορίες στο 
καταλληλότερο επίπεδο για να καταδειχτεί 
η ικανοποίηση των κριτηρίων παρέμβασης 
που ορίζονται στο άρθρο 4,

εθνικής οικονομίας που προκαλείται από 
απροσδόκητη κρίση ή με τη νέα 
κατάσταση της αγοράς σε οιονδήποτε
κλάδο στο κράτος μέλος και απορρέει από 
τις συνέπειες εμπορικής συμφωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το 
άρθρο XXIV της ΓΣΔΕ ή πολυμερούς 
συμφωνίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου βάσει του άρθρου 2 
στοιχείο γ). Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε 
στατιστικές ή άλλες πληροφορίες στο 
καταλληλότερο επίπεδο για να καταδειχτεί 
η ικανοποίηση των κριτηρίων παρέμβασης 
που ορίζονται στο άρθρο 4,

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το 
δικαίωμα σε ευεργέτημα από το ΕΤΠ δεν 
θα επηρεάζει την επιλεξιμότητα για 
οιοδήποτε άλλο ταμείο της Ένωσης, 
όπως είναι το ΕΚΤ ή η ΚΓΠ για τους 
αγρότες.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή υλοποιεί δραστηριότητες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με 
περιπτώσεις του ΕΤΠ και τα 
αποτελέσματα.

3. Η Επιτροπή προβαίνει σε
δραστηριότητες ενημέρωσης και 
επικοινωνίας για να εξασφαλίσει ότι οι 
δυνατότητες αυτές περιέρχονται εις 
γνώση όλων των χωρών, περιφερειών και 
τομέων απασχόλησης της Ένωσης και 
συντάσσει έκθεση σχετικά με την χρήση 
του ταμείου ετησίως ανά χώρα και ανά 
τομέα.
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Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη δεν κάνουν επί του παρόντος επαρκή χρήση του ΕΚΤ. Επιπλέον, τώρα θα 
μπορούν να επωφελούνται από το ΕΚΤ περισσότεροι κλάδοι και δικαιούχοι απ' ό, τι 
προηγουμένως. 

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Αναγνωρίζοντας πόσο επείγει η λήψη 
αποφάσεων που να εξασφαλίζουν τη 
συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτά τα 
προγράμματα το ταχύτερο δυνατόν, τα 
θεσμικά όργανα θα προσπαθούν να 
ελαχιστοποιήσουν την περίοδο 
επεξεργασίας των αιτήσεων.

Αιτιολόγηση

Η συνέπεια ανάμεσα στην εμπορική πολιτική της ΕΕ και στο ΕΤΠ προϋποθέτει ότι αυτό το 
κονδύλι του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ πρέπει να επανεξετάζεται πριν από κάθε ΣΕΣ. Κατ' 
αναλογία, καμία διεθνής εμπορική συμφωνία δεν πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς να 
προσαρμόζονται οι διατάξεις του ΕΤΠ για να επιτυγχάνεται ο στόχος του.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η διαχείριση του προϋπολογισμού του 
ΕΤΠ θα προβλέπει το ενδεχόμενο να 
συναφθούν μελλοντικές ΣΕΣ που κατά 
πάσα πιθανότητα θα προκαλέσουν 
απολύσεις ή μετατοπίσεις εργαζομένων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 και, όταν 
κρίνεται αναγκαίο, προτείνει επανεξέταση 
του παρόντος κανονισμού για να 
εξασφαλισθεί ότι ο προϋπολογισμός του 
ΕΤΠ ανταποκρίνεται συνεχώς στις 
ανάγκες του ταμείου. Η συγκατάθεση για 
μια διεθνή συμφωνία μπορεί να εξαρτηθεί 
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από το κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμοι 
πόροι του ΕΤΠ για να παρασχεθεί στο 
εργατικό δυναμικό της Ένωσης η 
δυνατότητα να προσαρμοστεί στο 
αποτέλεσμα της συγκεκριμένης 
συμφωνίας. 

Αιτιολόγηση

Η συνέπεια ανάμεσα στην εμπορική πολιτική της ΕΕ και στο ΕΤΠ προϋποθέτει ότι αυτό το 
κονδύλι του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ πρέπει να επανεξετάζεται πριν από κάθε ΣΕΣ. Κατ' 
αναλογία, καμία διεθνής εμπορική συμφωνία δεν πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς να 
προσαρμόζονται οι διατάξεις του ΕΤΠ για να επιτυγχάνεται ο στόχος του.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αξιολογήσεις αυτές περιλαμβάνουν 
αριθμητικά δεδομένα που εμφαίνουν τον 
αριθμό των αιτήσεων και καλύπτουν τις 
επιδόσεις των προγραμμάτων ανά χώρα 
και ανά τομέα, ώστε να εκτιμηθεί κατά 
πόσο το ΕΤΠ φθάνει στους δικαιούχους 
που αποτελούν τον στόχο του.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Alda Sousa

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο κανονισμό σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (στο εξής - ΕΤΠ) (2014-2020) περικλείει, σε σύγκριση 
με τον ισχύοντα Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1927/20061, ορισμένες ευπρόσδεκτες αλλαγές· 
ειδικότερα προβλέπει τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού προκειμένου να 
συμπεριλάβει τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και τους εργαζόμενους 
προσωρινής απασχόλησης που απολύθηκαν, τους ιδιοκτήτες - επιχειρηματίες πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και τους αυτοαπασχολούμενους. Συγχρόνως, η 
πρόταση καθιστά τη διαχείριση του ΕΤΠ περισσότερο πολύπλοκη, ενώ δεν συνιστά ουσιαστική 
πρόοδο όσον αφορά τη διασφάλιση αποτελεσματικότητας και σταθερότητας στη λειτουργία του 
Ταμείου. Η παρούσα γνωμοδότηση υιοθετεί την προσέγγιση της «οικονομικής αποδοτικότητας» 
και επιδιώκει, με τον τρόπο αυτό, τη βελτίωση της διαχείρισης του ΕΤΠ, ούτως ώστε οι 
περιορισμένοι δημοσιονομικοί πόροι της ΕΕ να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότερη 
στόχευση και να αποφέρουν μεγαλύτερη «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία». Οι κύριοι 
παράγοντες που επέφεραν τις τροπολογίες που διατυπώνονται στην παρούσα νομοθετική γνώμη 
είναι, πρώτον, η απλούστευση του ΕΤΠ, δεύτερον η διαμόρφωσή του ως ενός περισσότερο 
ελκυστικού μέσου επιλογής για τα κράτη μέλη, τρίτον, η βελτίωση των αποτελεσμάτων όσον 
αφορά την επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων, και, τέταρτον, η εξασφάλιση της 
διαθεσιμότητας επαρκών πόρων για τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης των απολυμένων 
εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης 
και τις πιέσεις της παγκοσμιοποίησης.

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 εστιάζει στους «εργαζόμενους» ως την πρωταρχική
κατηγορία απασχόλησης που επηρεάζεται από την παγκοσμιοποίηση, τις σημαντικές 
διαρθρωτικές αλλαγές και τις απροσδόκητες κρίσεις. Η πρόταση της Επιτροπής διευρύνει το 
πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ προκειμένου να μην περιορίζεται μόνο στους εργαζόμενους με 
                                               
1 ΕΕ L 406 της 30.12.06, σ.1.
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συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, τους αυτοαπασχολούμενους και τους 
ιδιοκτήτες - επιχειρηματίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (απολύτως δικαιολογημένα), 
αλλά να περιλαμβάνει και τους αγρότες που επηρεάζονται από τις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, η ενσωμάτωση του τομέα της γεωργίας 
αναμένεται να μετατρέψει το ΕΤΠ από μέσο προσαρμογής της βιομηχανίας σε μέσο 
προσαρμογής της γεωργίας, καθώς έως τα 5/6 της συνολικής χρηματοδότησης θα διατεθούν για 
τη γεωργία. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το ΕΤΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί εκτός του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) με ανώτατο ποσό 3 δισ. ευρώ (σε τιμές του 2011), 
ενώ από το ποσό αυτό 2,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση της γεωργίας. Η 
ενσωμάτωση της γεωργίας θα καταστήσει δυσχερέστερη τη διαχείριση του Ταμείου (η ΓΔ 
AGRI θα συμμετέχει από κοινού με τη ΓΔ EMPL, θα εγκριθούν νέες κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις για κάθε νέα διεθνή εμπορική συμφωνία, κτλ.), θα διοχετεύσει πόρους από την 
προσαρμογή του τομέα βιομηχανίας στην προσαρμογή του τομέα γεωργίας (που αποτελεί 
πρωταρχικό στόχο της ΚΓΠ), θα μεταβάλει τον αρχικό προσανατολισμό του ΕΤΠ από μέσο 
αντίδρασης στις απροσδόκητες επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και των κρίσεων σε μέσο 
αντίδρασης σε καταστάσεις υψηλής προβλεψιμότητας (οι διεθνείς αγροτικές εμπορικές 
συμφωνίες έχουν προβλέψιμες επιπτώσεις, οι οποίες δεν συνδέονται, εξ ορισμού, με τα 
αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης).

Ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Ένωση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομική βάση, το ΕΤΠ διέπεται από καθεστώς κοινής διαχείρισης και, 
με βάση την αρχή της προσθετικότητας, τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη συμμετέχουν, 
ισομερώς, στην απαιτούμενη χρηματοδότηση με ποσοστό 50%. Το 2009, περιλήφθηκε στον 
κανονισμό του ΕΤΠ προσωρινή «παρέκκλιση λόγω κρίσης» η οποία επέτρεψε στα κράτη μέλη 
να αυξήσουν το μερίδιο της συγχρηματοδότησης της ΕΕ έως και 65% για τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Επειδή δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία 
σχετικά με τη μόνιμη αύξηση της συγχρηματοδότησης της ΕΕ σε ποσοστό έως 65%, προτείνεται 
μία «ρύθμιση με διαφοροποίηση», σύμφωνα με την οποία το 50% της συγχρηματοδότησης 
αποτελεί τον κανόνα, προβλέπεται ωστόσο η πιθανότητα αύξησης της συγχρηματοδότησης έως 
και 65% για τα κράτη μέλη εκείνα στα οποία τουλάχιστον μία περιφέρειά τους που ανήκει στο 
επίπεδο NUTS II αποτελεί «περιφέρεια σύγκλισης» (το περιφερειακό ΑΕΠ είναι λιγότερο από 
το 75% του μέσου όρου της ΕΕ). Τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα εκείνα που έχουν πληγεί σε 
μεγαλύτερο βαθμό από την πιστωτική κρίση, έχουν ταχθεί επανειλημμένα σε διάφορα φόρουμ 
υπέρ της μόνιμης αύξησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ. Πράγματι, η αύξηση του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης από 50% σε 65% το 2009 συνέβαλε με τον πιο καθοριστικό 
τρόπο στην απότομη αύξηση του αριθμού των αιτήσεων και κατέστησε τη χρηματοδότηση από 
το ΕΤΠ περισσότερο ελκυστική για τα κράτη μέλη έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(ΕΚΤ) και άλλων ενεργητικών μέτρων των κρατών μελών για την αγορά εργασίας. 

Κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρή χρηματοοικονομική αστάθεια

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1311/2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική 
διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες 
όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα, προβλέπει τη δυνατότητα αύξησης του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης της Ένωσης κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διαχείριση της χρηματοδότησης από την Ένωση, να βοηθηθεί η επιτάχυνση των 
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επενδύσεων σε κράτη μέλη και να επιτευχθεί η μέγιστη και βέλτιστη χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης. Παρόλο που ο Κανονισμός σχετίζεται πρωτίστως με το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο 
Συνοχής, ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής του θα πρέπει να 
διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει και το ΕΤΠ.

Η θέση του συντάκτη γνωμοδότησης

Ο συντάκτης εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μετά τα επανειλημμένα 
αιτήματά του Κοινοβουλίου, στον προϋπολογισμό του 2012 εγγράφηκαν πιστώσεις 
πληρωμών ύψους 50.000.000 ευρώ στη θέση 04 05 01 του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ . 
Υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με δικούς του στόχους και 
προθεσμίες και ότι, συνεπώς, δικαιούται ειδικές πιστώσεις ώστε να αποφεύγονται οι 
μεταφορές πιστώσεων από άλλες θέσεις του προϋπολογισμού, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, 
οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν εις βάρος της επίτευξης των πολιτικών στόχων του ΕΤΠ.

Ο συντάκτης εκφράζει, επιπλέον, την απογοήτευσή του για την απόφαση του Δικαστηρίου να 
εμποδίσει την επέκταση της «παρέκκλισης λόγω κρίσης», η οποία θα επέτρεπε την αύξηση 
του ποσοστού συγχρηματοδότησης από την Ένωση στο 65% των δαπανών του 
προγράμματος, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 
2011, και καλεί το Συμβούλιο να επαναφέρει το εν λόγω μέτρο χωρίς καθυστέρηση.

Η παρούσα γνωμοδότηση εστιάζει στα ακόλουθα ζητήματα:
 αποκλεισμός του γεωργικού τομέα από το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου κανονισμού, 
δεδομένου ότι δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του Κανονισμού και ενδεχόμενη διαγραφή της 
προτεινόμενης θέσης του προϋπολογισμού για τη ΓΔ AGRI·
 αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της Ένωσης στο 65% για όλα τα κράτη μέλη 
χωρίς διαφοροποίηση και επιπλέον 10% για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες σχετικά με την χρηματοοικονομική τους σταθερότητα, σύμφωνα με τους κανόνες που 
θεσπίστηκαν από τον Κανονισμό 1311/2011·
 αύξηση του ποσοστού προχρηματοδότησης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της 
Ένωσης στα κράτη μέλη από 50% σε 65%, ύστερα από την έναρξη ισχύος της απόφασης 
σχετικά με την χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης·
 μείωση του κατώτατου ορίου για υποβολή αίτησης από 500 σε 200 απολύσεις·
 επέκταση έως δύο έτη (24 μήνες) της περιόδου εκ των υστέρων παρακολούθησης 
προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματικότερη συνολική εκτίμηση των 
υποστηριζόμενων έργων και, ειδικότερα, η καλύτερη αξιολόγηση του δείκτη επανένταξης 
στην αγορά εργασίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα 
νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»1, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε ότι 
χωρίς επαρκείς πρόσθετους πόρους για το 
ΠΔΠ της περιόδου μετά το 2013, η 
Ένωση δεν θα είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις υπάρχουσες 
προτεραιότητες πολιτικής, και ειδικότερα 
σε όσες συνδέονται με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», στα νέα καθήκοντα που 
προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, 
αλλά και σε απρόβλεπτα γεγονότα· 
επισήμαινε ότι, ακόμη και με αύξηση του 
επιπέδου των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ 
κατά τουλάχιστον 5% σε σχέση με το 
επίπεδο του 2013, θα είναι δυνατή μόνο 
μια περιορισμένη συμβολή στην επίτευξη 
των συμφωνημένων στόχων και 
δεσμεύσεων της Ένωσης και την αρχή 
της ενωσιακής αλληλεγγύης· προκαλούσε 
το Συμβούλιο, εάν δεν συμμερίζεται την 
προσέγγιση αυτή, να προσδιορίσει σαφώς 
ποιες από τις πολιτικές προτεραιότητες ή 
ποια προγράμματά της θα μπορούσαν να 
εγκαταλειφθούν εντελώς, παρά την 
αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία τους.
_______________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα 
νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»1, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) λειτούργησε 
επιτυχώς, παρέχοντας αλληλεγγύη και 
στήριξη της ΕΕ στους εργαζόμενους που 
έχασαν τη δουλειά τους εξαιτίας των 
δυσμενών συνεπειών της 
παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης και ότι, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 
να διατηρηθεί και με το νέο ΠΔΠ. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφραζε όμως 
την άποψη ότι οι διαδικασίες για την 
υλοποίηση της στήριξης από το ΕΤΠΠ 
ήταν πολύ χρονοβόρες και δυσκίνητες. 
Καλούσε συνεπώς την Επιτροπή να 
προτείνει τρόπους με τους οποίους να 
απλουστευθούν και να επιταχυνθούν στο 
μέλλον οι διαδικασίες αυτές.
_______________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) H ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Προϋπολογισμός 
για την «Ευρώπη 2020»» αναγνωρίζει το 
ρόλο του ΕΤΠ ως ευέλικτου ταμείου που 
υποστηρίζει τους εργαζομένους που 

(3) H ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Προϋπολογισμός
για την «Ευρώπη 2020»» αναγνωρίζει το 
ρόλο του ΕΤΠ ως ευέλικτου ταμείου που 
υποστηρίζει τους εργαζομένους που 



PE483.708v04-00 100/174 RR\923267EL.doc

EL

χάνουν τις θέσεις τους και τους βοηθά να 
βρουν άλλη εργασία όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να 
συνεχίσει να παράσχει, για όσο διάστημα 
διαρκεί το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ειδική 
εξατομικευμένη στήριξη για τη 
διευκόλυνση της επανένταξης στην 
απασχόληση των απολυμένων 
εργαζομένων σε τομείς, κλάδους, εδάφη ή 
αγορές εργασίας που κλονίζονται από 
σοβαρές οικονομικές αναταραχές. 
Δεδομένου του σκοπού του, που είναι η 
παροχή υποστήριξης σε επείγουσες και 
απρόσμενες περιστάσεις, το ΕΤΠ πρέπει 
να παραμείνει εκτός του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου.

χάνουν τις θέσεις τους και τους βοηθά να 
βρουν άλλη εργασία όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να 
συνεχίσει να παράσχει, για όσο διάστημα 
διαρκεί το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ειδική 
εξατομικευμένη στήριξη για τη 
διευκόλυνση της επανένταξης στην 
απασχόληση των απολυμένων 
εργαζομένων σε τομείς, κλάδους, εδάφη ή 
αγορές εργασίας που κλονίζονται από 
σοβαρές οικονομικές αναταραχές. 
Δεδομένης της εμπειρίας από την περίοδο 
2007-2013, είναι ωστόσο αναγκαίο να 
τροποποιηθούν εν μέρει το πεδίο 
εφαρμογής του ΕΤΠ καθώς και 
ορισμένες ρυθμίσεις όσον αφορά την 
κινητοποίησή του. Δεδομένου του σκοπού 
του, που είναι η παροχή υποστήριξης σε 
επείγουσες και απρόσμενες περιστάσεις, το 
ποσό που κατανέμεται στο ΕΤΠ πρέπει να 
παραμείνει εκτός και πάνω από τα 
ανώτατα όρια των αναλήψεων 
υποχρεώσεων που προσδιορίζονται από 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
την περίοδο 2014-2020.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 με θέμα «Επένδυση στο μέλλον: ένα 
νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»1, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούσε ότι 
έχει κρίσιμη σημασία η διατήρηση 
ειδικών μέσων (Μέσο Ευελιξίας, 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, Ταμείο Αλληλεγγύης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αποθεματικό 
Έκτακτης Βοήθειας), τα οποία μπορούν 
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να κινητοποιηθούν κατά περίπτωση, με 
περαιτέρω απλούστευση της 
χρησιμοποίησής τους και με επαρκή 
συνολική χρηματοδότησή τους, καθώς 
και με ενδεχόμενη δημιουργία νέων 
μηχανισμών στο μέλλον και επέμενε ότι η 
κινητοποίηση τέτοιων πρόσθετων πόρων 
χρηματοδότησης θα πρέπει να διέπεται 
από την ενωσιακή μέθοδο.
_______________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για λόγους συμμόρφωσης με την 
ανακοίνωση «Προϋπολογισμός για την 
Ευρώπη 2020», το πεδίο εφαρμογής του 
ΕΤΠ θα πρέπει να διευρυνθεί για να 
διευκολύνει την προσαρμογή των 
γεωργών σε μια νέα κατάσταση αγοράς 
που προκύπτει από τις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες στον τομέα της γεωργίας και 
οδηγεί σε αλλαγή ή σε σημαντική 
αναπροσαρμογή των γεωργικών 
δραστηριοτήτων των θιγόμενων 
γεωργών, ώστε να γίνουν διαρθρωτικά 
πιο ανταγωνιστικοί ή για να διευκολυνθεί 
η μετάβασή τους σε μη γεωργικές 
δραστηριότητες.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα καταστήσει 
δυσχερέστερη τη διαχείριση του ΕΤΠ, θα διοχετεύσει πόρους από την προσαρμογή του τομέα 
της βιομηχανίας στην προσαρμογή του αγροτικού τομέα και θα μετατρέψει το ΕΤΠ, που είχε 
σχεδιασθεί αρχικά ως μέσο αντίδρασης σε απρόβλεπτες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και 
των κρίσεων, σε μέσο αντίδρασης σε καταστάσεις με υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση 
του ΕΤΠ, πρέπει να υποβληθεί αίτηση 
υποστήριξης όταν ο αριθμός των 
απολυμένων προσεγγίσει ένα ελάχιστο 
όριο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα 
μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες 
περιφέρειες και σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, οι αιτήσεις μπορούν να 
υποβληθούν για χαμηλότερο αριθμό 
απολύσεων. Αναφορικά με τους γεωργούς, 
πρέπει να οριστούν από την Επιτροπή τα 
αναγκαία κριτήρια σε σχέση με τις 
συνέπειες κάθε εμπορικής συμφωνίας.

(6) Για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση 
του ΕΤΠ, πρέπει να υποβληθεί αίτηση 
υποστήριξης όταν ο αριθμός των 
απολυμένων προσεγγίσει ένα ελάχιστο 
όριο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα 
μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες 
περιφέρειες και σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, οι αιτήσεις μπορούν να 
υποβληθούν για χαμηλότερο αριθμό 
απολύσεων.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα καταστήσει 
δυσχερέστερη τη διαχείριση του ΕΤΠ, θα διοχετεύσει πόρους από την προσαρμογή του τομέα της 
βιομηχανίας στην προσαρμογή του αγροτικού τομέα και θα μετατρέψει το ΕΤΠ, που είχε 
σχεδιασθεί αρχικά ως μέσο αντίδρασης σε απρόβλεπτες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και των 
κρίσεων, σε μέσο αντίδρασης σε καταστάσεις με υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος 
που απαιτείται για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων εκ μέρους της Επιτροπής, τα 
κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν τις 
αιτήσεις στη γλώσσα τους και σε μια από 
τις γλώσσες εργασίας των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα 
από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη 
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι 
που απολύονται, καθώς και οι ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι που παύουν τις 
δραστηριότητές τους και οι γεωργοί που 
αλλάζουν ή προσαρμόζουν τις 
δραστηριότητές τους σε μια νέα 
κατάσταση της αγοράς βάσει εμπορικών 
συμφωνιών, πρέπει να θεωρούνται ως 
απολυμένοι εργαζόμενοι για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα 
από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη 
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι 
που απολύονται, καθώς και οι ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι που υποχρεώνονται 
να παύουν τις δραστηριότητές τους πρέπει 
να θεωρούνται ως απολυμένοι εργαζόμενοι 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα καταστήσει 
δυσχερέστερη τη διαχείριση του ΕΤΠ, θα διοχετεύσει πόρους από την προσαρμογή του τομέα 
της βιομηχανίας στην προσαρμογή του αγροτικού τομέα και θα μετατρέψει το ΕΤΠ, που είχε 
σχεδιασθεί αρχικά ως μέσο αντίδρασης σε απρόβλεπτες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και 
των κρίσεων, σε μέσο αντίδρασης σε καταστάσεις με υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αναφορικά με τους γεωργούς, το 
πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ πρέπει να 
περιλάβει δικαιούχους που επηρεάζονται 
από διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται 
με την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 
XXIV της γενικής συμφωνίας δασμών και 
εμπορίου (ΓΣΔΕ), ή από πολυμερείς 

διαγράφεται
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συμφωνίες που συνάπτονται με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το 
πεδίο καλύπτει τους γεωργούς που 
αλλάζουν ή προσαρμόζουν τις 
προηγούμενες γεωργικές δραστηριότητές 
τους μέσα σε μια περίοδο που αρχίζει από 
την έναρξη ισχύος αυτού του είδους 
εμπορικών συμφωνιών και τελειώνει τρία 
χρόνια μετά την πλήρη εφαρμογή τους.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα καταστήσει 
δυσχερέστερη τη διαχείριση του ΕΤΠ, θα διοχετεύσει πόρους από την προσαρμογή του τομέα της 
βιομηχανίας στην προσαρμογή του αγροτικού τομέα και θα μετατρέψει το ΕΤΠ, που είχε 
σχεδιασθεί αρχικά ως μέσο αντίδρασης σε απρόβλεπτες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και των 
κρίσεων, σε μέσο αντίδρασης σε καταστάσεις με υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι χρηματοπιστωτικές συνεισφορές 
από το ΕΤΠ θα πρέπει να απευθύνονται 
κυρίως σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς 
εργασίας που αποσκοπούν στη γρήγορη 
επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων 
στην απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός 
του αρχικού τομέα δραστηριότητάς τους, 
συμπεριλαμβάνοντας τον γεωργικό τομέα. 
Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών 
επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να 
είναι περιορισμένη.

(9) Οι χρηματοπιστωτικές συνεισφορές 
από το ΕΤΠ θα πρέπει να απευθύνονται 
κυρίως σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς 
εργασίας που αποσκοπούν στη γρήγορη 
επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων 
στην απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός 
του αρχικού τομέα δραστηριότητάς τους. 
Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών 
επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να 
είναι περιορισμένη.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα καταστήσει 
δυσχερέστερη τη διαχείριση του ΕΤΠ, θα διοχετεύσει πόρους από την προσαρμογή του τομέα της 
βιομηχανίας στην προσαρμογή του αγροτικού τομέα και θα μετατρέψει το ΕΤΠ, που είχε 
σχεδιασθεί αρχικά ως μέσο αντίδρασης σε απρόβλεπτες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και των 
κρίσεων, σε μέσο αντίδρασης σε καταστάσεις με υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι χρηματοπιστωτικές συνεισφορές 
από το ΕΤΠ θα πρέπει να απευθύνονται 
κυρίως σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς 
εργασίας που αποσκοπούν στη γρήγορη 
επανένταξη των απολυμένων 
εργαζομένων στην απασχόληση, είτε εντός 
είτε εκτός του αρχικού τομέα 
δραστηριότητάς τους, 
συμπεριλαμβάνοντας τον γεωργικό τομέα. 
Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών 
επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να 
είναι περιορισμένη.

(9) Οι χρηματοπιστωτικές συνεισφορές 
από το ΕΤΠ θα πρέπει να απευθύνονται 
κυρίως σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς 
εργασίας που διευκολύνουν τη 
μακροχρόνια απασχόληση, με στόχο τη 
γρήγορη επανένταξη των απολυμένων 
εργαζομένων, είτε εντός είτε εκτός του 
αρχικού τομέα δραστηριότητάς τους. 
Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών 
επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να 
είναι περιορισμένη και να συνδυάζεται με 
άλλα μέτρα που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα κρατών μελών ή εταιρειών 
βάσει του εθνικού δικαίου ή των 
συλλογικών συμβάσεων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την κατάρτιση της συντονισμένης 
δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής 
για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα 
συμβάλλουν σημαντικά στην 
απασχολησιμότητα των απολυμένων 
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδιώκουν την επανένταξη στην 
απασχόληση ή σε νέες δραστηριότητες για 
το 50% τουλάχιστον των στοχευόμενων 
εργαζομένων μέσα σε 12 μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

(10) Για την κατάρτιση της συντονισμένης 
δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής 
για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα 
συμβάλλουν σημαντικά στην 
απασχολησιμότητα των απολυμένων 
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδιώκουν την επανένταξη σε 
μακροχρόνια και μόνιμη απασχόληση, 
εφόσον αυτό είναι εφικτό, ή σε νέες 
δραστηριότητες για το 50% τουλάχιστον 
των στοχευόμενων εργαζομένων μέσα σε 
12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για την αποτελεσματική και γρήγορη 
υποστήριξη των απολυμένων εργαζομένων 
αποτελεσματικά και γρήγορα, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την υποβολή 
ολοκληρωμένων αιτήσεων. Η παροχή 
συμπληρωματικών πληροφοριών πρέπει να 
γίνεται σε εξαιρετικές περιστάσεις και με 
χρονικούς περιορισμούς.

(11) Για την αποτελεσματική και γρήγορη 
υποστήριξη των απολυμένων εργαζομένων 
αποτελεσματικά και γρήγορα, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την υποβολή 
ολοκληρωμένων αιτήσεων. Η παροχή 
συμπληρωματικών πληροφοριών πρέπει να 
γίνεται σε εξαιρετικές περιστάσεις και με 
χρονικούς περιορισμούς. Τα κράτη μέλη 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούνται να 
συνεργάζονται στενά για την τήρηση των 
προθεσμιών εξέτασης των αιτήσεων 
κινητοποίησης, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 8.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οι 
χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ 
δεν πρέπει να αντικαταστήσουν μέτρα 
υποστήριξης που διατίθενται για τους 
απολυμένους εργαζομένους στο πλαίσιο 
των διαρθρωτικών ταμείων της Ένωσης ή 
άλλων πολιτικών ή προγραμμάτων της 
Ένωσης.

(12) Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οι 
χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ 
δεν πρέπει να αντικαταστήσουν ή να 
αντιγράφουν μέτρα υποστήριξης που 
διατίθενται για τους απολυμένους 
εργαζομένους στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών ταμείων της Ένωσης ή 
άλλων πολιτικών ή προγραμμάτων της 
Ένωσης. Το ΕΤΠ πρέπει να παρέχει μόνο 
περιορισμένη, εξατομικευμένη στήριξη, 
ενώ άλλες πολιτικές και προγράμματα 
της Ένωσης πρέπει να παρέχουν 
μακροπρόθεσμη στήριξη.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να εξασφαλιστεί ότι η έκφραση 
αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους 
εργαζομένους δεν θα παρεμποδιστεί από 
την έλλειψη συγχρηματοδοτικών πόρων 
του κράτους μέλους, πρέπει να 
τροποποιηθεί το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης με ανώτατη 
συνεισφορά 50 % στο κόστος της δέσμης 
καθώς και η υλοποίησή του σύμφωνα με 
τον κανόνα και να δοθεί η δυνατότητα 
αύξησης του ποσοστού αυτού στο 65 % 
στην περίπτωση που τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν αιτήσεις στην επικράτεια 
των οποίων είναι επιλέξιμη τουλάχιστον 
μία περιφέρεια στο επίπεδο NUTS II 
βάσει του στόχου της «Σύγκλιση» των 
διαρθρωτικών ταμείων.

(14) Για να εξασφαλιστεί ότι η έκφραση 
αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους 
εργαζομένους δεν θα παρεμποδιστεί από 
την έλλειψη συγχρηματοδοτικών πόρων 
του κράτους μέλους, το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης πρέπει να φθάνει στο 
65 %.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα εκείνα που έχουν πληγεί σημαντικά από την κρίση χρέους, έχουν ταχθεί 
επανειλημμένα υπέρ της μόνιμης αύξησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ. Πράγματι, η 
αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης από 50% σε 65% το 2009 συνέβαλε περισσότερο από 
κάθε άλλο παράγοντα στη ραγδαία αύξηση του αριθμού των αιτήσεων και κατέστησε τη 
χρηματοδότηση από το ΕΤΠ περισσότερο ελκυστική για τα κράτη μέλη έναντι του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και άλλων ενεργητικών μέτρων των κρατών μελών για την αγορά 
εργασίας.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες 
πρέπει να είναι επιλέξιμες είτε από την 
ημερομηνία που πραγματοποιούνται οι 
διοικητικές δαπάνες του κράτους μέλους 

(15) Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες 
πρέπει να είναι επιλέξιμες είτε από την 
ημερομηνία που πραγματοποιούνται οι 
διοικητικές δαπάνες του κράτους μέλους 
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για την υλοποίηση του ΕΤΠ είτε από την 
ημερομηνία που ένα κράτος μέλος αρχίζει 
να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες, 
είτε, στην περίπτωση των γεωργών, από 
την ημερομηνία που ορίζεται σε πράξη 
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

για την υλοποίηση του ΕΤΠ είτε από την 
ημερομηνία που ένα κράτος μέλος αρχίζει 
να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες που προκύπτουν τους τελευταίους 
μήνες κάθε έτους, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον ένα τέταρτο 
του ετήσιου ανώτατου ποσού του ΕΤΠ 
εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο την 1η 
Σεπτεμβρίου. Οι χρηματοδοτικές 
συνεισφορές του υπόλοιπου έτους πρέπει 
να διατίθενται, συνυπολογίζοντας το 
συνολικό ανώτατο όριο που έχει οριστεί 
για υποστήριξη προς τους γεωργούς στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

(16) Προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες που προκύπτουν τους τελευταίους 
μήνες κάθε έτους, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον ένα τέταρτο 
του ετήσιου ανώτατου ποσού του ΕΤΠ 
εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο την 1η 
Σεπτεμβρίου.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Για να καλυφθούν οι ανάγκες που 
προκύπτουν ιδίως κατά τους πρώτους 
μήνες κάθε έτους, όπου οι δυνατότητες 
μεταφοράς από άλλα κονδύλια του 
προϋπολογισμού είναι ιδιαιτέρως 
περιορισμένες, στο πλαίσιο της ετήσιας 
δημοσιονομικής διαδικασίας θα πρέπει 
να διατεθεί στο κονδύλιο του 
προϋπολογισμού για ΕΤΠ ένα επαρκές 
ποσό πιστώσεων πληρωμών.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για το συμφέρον των απολυμένων 
εργαζομένων, τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης που 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων του ΕΤΠ πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να 
απλοποιηθούν οι διαδικασίες.

(18) Για το συμφέρον των απολυμένων 
εργαζομένων, η βοήθεια πρέπει να είναι 
δυναμική και να διατίθεται όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα και πιο 
αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης που 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων του ΕΤΠ πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να 
απλοποιηθούν οι διαδικασίες ώστε να 
διασφαλιστεί η ομαλή και γρήγορη λήψη 
των αποφάσεων σχετικά με την 
κινητοποίηση του ΕΤΠ.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να δοθεί η δυνατότητα να 
παρακολουθούνται συνεχώς τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται η 
Επιτροπή με τη συνδρομή του ΕΤΠ, τα 
κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν 
ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις για την 
εφαρμογή του ΕΤΠ.

(19) Για να δοθεί η δυνατότητα πολιτικού 
ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και να παρακολουθούνται συνεχώς τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται η 
Επιτροπή με τη συνδρομή του ΕΤΠ, τα 
κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν 
εγκαίρως ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις 
για την εφαρμογή του ΕΤΠ.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, 
μπορούν λόγω της κλίμακας ή των 
επιπτώσεων, να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων,

(21) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, 
μπορούν λόγω της κλίμακας ή των 
επιπτώσεων, να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων και θα πρέπει ως εκ 
τούτου να συμπεριληφθεί στο κατάλληλο 
κονδύλιο του προϋπολογισμού,

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος του ΕΤΠ είναι η συνεισφορά 
στην οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση στην Ένωση, δίνοντάς της τη 
δυνατότητα να επιδείξει αλληλεγγύη προς 
τους εργαζομένους που απολύονται λόγω 
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που 
οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, στις 
εμπορικές συμφωνίες για τη γεωργία ή 
στην απροσδόκητη κρίση και η παροχή 
χρηματοδοτικής υποστήριξης για την 
ταχεία επανένταξή τους στην απασχόληση 
ή για την αλλαγή ή την αναπροσαρμογή 
των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Ο στόχος του ΕΤΠ είναι η συνεισφορά 
στην οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση, 
την απασχόληση και την κοινωνική 
ένταξη στην Ένωση, δίνοντάς της τη 
δυνατότητα να επιδείξει αλληλεγγύη προς 
τους εργαζομένους που απολύονται ή 
εκείνους που θεωρούνται απολυμένοι για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού,
λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που 
οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση ή στην 
απροσδόκητη κρίση και η παροχή 
χρηματοδοτικής υποστήριξης για την 
ταχεία επανένταξή τους σε σταθερή, 
βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση ή για 
την αλλαγή ή την αναπροσαρμογή των 
δραστηριοτήτων τους.

Τροπολογία 23
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενέργειες που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο 
σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχεία α) και β) 
αποσκοπούν να διασφαλιστεί ότι 
τουλάχιστον το 50 % των εργαζομένων 
που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες 
βρίσκουν σταθερή απασχόληση μέσα σε 
ένα χρόνο από την ημερομηνία εφαρμογής.

Οι ενέργειες που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο 
σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχεία α) και β) 
αποσκοπούν να διασφαλιστεί ότι 
τουλάχιστον το 50 % των εργαζομένων 
που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες 
βρίσκουν μακροχρόνια σταθερή 
απασχόληση μέσα σε ένα χρόνο από την 
ημερομηνία εφαρμογής.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εργαζομένους που αλλάζουν ή 
αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες 
γεωργικές δραστηριότητές τους την 
περίοδο που αρχίζει από την 
μονογράφηση των εμπορικών συμφωνιών 
της Ένωσης που περιέχουν μέτρα 
απελευθέρωσης του εμπορίου για τους 
οικείους γεωργικούς τομείς και τελειώνει 
τρία χρόνια μετά την πλήρη εφαρμογή 
αυτών των μέτρων και με την 
προϋπόθεση ότι αυτά τα εμπορικά μέτρα 
οδηγούν σε σημαντική αύξηση των 
εισαγωγών γεωργικού προϊόντος ή 
γεωργικών προϊόντων στην Ένωση που 
συνοδεύεται από σημαντική μείωση των 
τιμών αυτών των προϊόντων στην Ένωση 
ή, κατά περίπτωση, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα καταστήσει 
δυσχερέστερη τη διαχείριση του ΕΤΠ, θα διοχετεύσει πόρους από την προσαρμογή του τομέα της 
βιομηχανίας στην προσαρμογή του αγροτικού τομέα και θα μετατρέψει το ΕΤΠ, που είχε 
σχεδιασθεί αρχικά ως μέσο αντίδρασης σε απρόβλεπτες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και των 
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κρίσεων, σε μέσο αντίδρασης σε καταστάσεις με υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ως «εργαζόμενος» νοείται ο ιδιοκτήτης 
επιχειρηματίας πολύ μικρής, μικρής και 
μεσαίας επιχείρησης και οι 
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι 
(περιλαμβάνοντας τους γεωργούς) και όλα 
τα μέλη του νοικοκυριού που 
απασχολούνται στην επιχείρηση, με την 
προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση των 
γεωργών, παράγουν ήδη το προϊόν που 
επηρεάζεται από τη σχετική εμπορική 
συμφωνία πριν εφαρμοστούν τα μέτρα για 
τον συγκεκριμένο τομέα.

(δ) ως «εργαζόμενος» νοείται ο ιδιοκτήτης 
επιχειρηματίας πολύ μικρής, μικρής και 
μεσαίας επιχείρησης και οι 
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι και όλα 
τα μέλη του νοικοκυριού που 
απασχολούνται στην επιχείρηση, με την 
προϋπόθεση ότι απασχολούνταν ήδη στη 
δραστηριότητα που επηρεάζεται άμεσα 
από τη χειροτέρευση του κλίματος της 
τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής 
οικονομίας.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα καταστήσει 
δυσχερέστερη τη διαχείριση του ΕΤΠ, θα διοχετεύσει πόρους από την προσαρμογή του τομέα της 
βιομηχανίας στην προσαρμογή του αγροτικού τομέα και θα μετατρέψει το ΕΤΠ, που είχε 
σχεδιασθεί αρχικά ως μέσο αντίδρασης σε απρόβλεπτες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και των 
κρίσεων, σε μέσο αντίδρασης σε καταστάσεις με υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αναφορικά με τους γεωργούς, όταν, 
μετά τη μονογράφηση εμπορικής 
συμφωνίας και με βάση τις πληροφορίες, 
τα δεδομένα και τις αναλύσεις που 
διαθέτει, η Επιτροπή κρίνει ότι οι όροι 
για υποστήριξη σύμφωνα με το άρθρο 2 
στοιχείο γ) είναι πιθανόν να πληρούνται 
για έναν μεγάλο αριθμό γεωργών, εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

διαγράφεται
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το άρθρο 24, οι οποίες προσδιορίζουν 
τους επιλέξιμους τομείς ή προϊόντα, 
ορίζουν τις θιγόμενες γεωγραφικές 
περιοχές κατά περίπτωση, ορίζουν ένα 
ανώτατο όριο για ενδεχόμενη υποστήριξη 
σε επίπεδο Ένωσης, περιόδους αναφοράς 
και όρους επιλεξιμότητας για γεωργούς 
και ημερομηνίες επιλεξιμότητας για 
δαπάνες, καθώς και προθεσμίες για την 
υποβολή αιτήσεων και, αν χρειαστεί, το 
περιεχόμενο αυτών των αιτήσεων
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα καταστήσει 
δυσχερέστερη τη διαχείριση του ΕΤΠ, θα διοχετεύσει πόρους από την προσαρμογή του τομέα της 
βιομηχανίας στην προσαρμογή του αγροτικού τομέα και θα μετατρέψει το ΕΤΠ, που είχε 
σχεδιασθεί αρχικά ως μέσο αντίδρασης σε απρόβλεπτες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και των 
κρίσεων, σε μέσο αντίδρασης σε καταστάσεις με υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
και οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι 
αλλάζουν ή αναπροσαρμόζουν τις 
προηγούμενες δραστηριότητές τους, στην 
περίπτωση των γεωργών, οι καταστάσεις 
αυτές θεωρούνται απολύσεις για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

4. Όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
και οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι 
αλλάζουν ή αναπροσαρμόζουν τις 
προηγούμενες δραστηριότητές τους, οι 
καταστάσεις αυτές θεωρούνται απολύσεις 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Για τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

(γ) Για τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
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επιχειρήσεων και τους 
αυτοαπασχολούμενους (περιλαμβάνοντας 
τους γεωργούς) η απόλυση προσμετράται 
είτε από την ημερομηνία παύσης των 
δραστηριοτήτων που προκλήθηκε από έναν 
από τους λόγους που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 και ορίζεται σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο ή τις διοικητικές διατάξεις, 
είτε από την ημερομηνία που 
προσδιορίζεται από την Επιτροπή στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει 
εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

επιχειρήσεων και τους 
αυτοαπασχολούμενους η απόλυση 
προσμετράται από την ημερομηνία παύσης 
των δραστηριοτήτων που προκλήθηκε από 
έναν από τους λόγους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 και ορίζεται σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο ή τις διοικητικές διατάξεις.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα καταστήσει 
δυσχερέστερη τη διαχείριση του ΕΤΠ, θα διοχετεύσει πόρους από την προσαρμογή του τομέα της 
βιομηχανίας στην προσαρμογή του αγροτικού τομέα και θα μετατρέψει το ΕΤΠ, που είχε 
σχεδιασθεί αρχικά ως μέσο αντίδρασης σε απρόβλεπτες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και των 
κρίσεων, σε μέσο αντίδρασης σε καταστάσεις με υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος που υποβάλλει την 
αίτηση μπορεί να παρέχει εξατομικευμένες 
υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το 
ΕΤΠ στους θιγόμενους εργαζομένους, 
στους οποίους μπορούν να 
περιλαμβάνονται:

Το κράτος μέλος που υποβάλλει την 
αίτηση μπορεί να παρέχει εξατομικευμένες 
υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το 
ΕΤΠ στους θιγόμενους εργαζομένους, 
στους οποίους μπορούν να 
περιλαμβάνονται:

(α) όλοι οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 5, μέσα στην 
περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 4 
παράγραφοι 1, 2 ή 3,

(α) όλοι οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 5, μέσα στην 
περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 4 
παράγραφοι 1 ή 2,

(β) εργαζόμενοι που απολύθηκαν πριν ή 
μετά την περίοδο που προβλέπεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή 
παράγραφος 2, σε περιπτώσεις που μια 
αίτηση βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 
παρεκκλίνει από τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α),

(β) εργαζόμενοι που απολύθηκαν πριν ή 
μετά την περίοδο που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή 
παράγραφος 2, σε περιπτώσεις που μια 
αίτηση βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 
παρεκκλίνει από τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α),
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(γ) γεωργοί που αλλάζουν ή 
αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες 
γεωργικές δραστηριότητές τους κατόπιν 
της μονογράφησης εμπορικής συμφωνίας 
της Ένωσης που αναφέρεται σε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα καταστήσει 
δυσχερέστερη τη διαχείριση του ΕΤΠ, θα διοχετεύσει πόρους από την προσαρμογή του τομέα της 
βιομηχανίας στην προσαρμογή του αγροτικού τομέα και θα μετατρέψει το ΕΤΠ, που είχε 
σχεδιασθεί αρχικά ως μέσο αντίδρασης σε απρόβλεπτες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και των 
κρίσεων, σε μέσο αντίδρασης σε καταστάσεις με υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά για 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας 
υπό μορφή συντονισμένης δέσμης 
εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αποσκοπούν στην επανένταξη απολυμένων 
εργαζομένων για τους οποίους ζητήθηκε 
βοήθειας στην απασχόληση ή 
αυτοαπασχόληση ή, στην περίπτωση των 
γεωργών, να αλλάξουν ή να 
αναπροσαρμόσουν τις προηγούμενες 
δραστηριότητές τους. Η συντονισμένη 
δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί 
να περιλάβει, ειδικότερα:

Χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά για 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας 
υπό μορφή συντονισμένης δέσμης 
εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αποσκοπούν στην επανένταξη απολυμένων 
εργαζομένων για τους οποίους ζητήθηκε 
βοήθεια στην απασχόληση ή 
αυτοαπασχόληση ή να αλλάξουν ή να 
αναπροσαρμόσουν τις προηγούμενες 
δραστηριότητές τους. Η συντονισμένη 
δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί 
να περιλάβει, ειδικότερα:

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, 
όπως επιδόματα για την αναζήτηση 

(β) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, 
όπως επιδόματα για την αναζήτηση 
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εργασίας, κίνητρα των εργοδοτών για 
προσλήψεις, επιδόματα κινητικότητας, 
διαβίωσης ή κατάρτισης 
(περιλαμβανομένων των επιδομάτων για 
άτομα που παρέχουν φροντίδα ή για 
υπηρεσίες αντικατάστασης στον 
γεωργικό κλάδο) που περιορίζονται στο 
σύνολό τους στη διάρκεια της 
τεκμηριωμένης ενεργητικής αναζήτησης 
εργασίας ή της διά βίου μάθησης ή των 
δραστηριοτήτων κατάρτισης·

εργασίας, κίνητρα των εργοδοτών για 
προσλήψεις, επιδόματα κινητικότητας, 
διαβίωσης ή κατάρτισης 
(περιλαμβανομένων των επιδομάτων για 
άτομα που παρέχουν φροντίδα) που 
περιορίζονται στο σύνολό τους στη 
διάρκεια της τεκμηριωμένης ενεργητικής 
αναζήτησης εργασίας ή της διά βίου 
μάθησης ή των δραστηριοτήτων 
κατάρτισης·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) επιδόματα με χρονικό περιορισμό, 
με στόχο να ενθαρρύνουν ειδικότερα τους 
νέους εργαζομένους να ακολουθήσουν 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των επενδύσεων σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία για την 
αυτοαπασχόληση και τη σύσταση 
επιχειρήσεων ή για την αλλαγή ή την 
αναπροσαρμογή δραστηριότητας δεν 
υπερβαίνει τα 35 000 ευρώ.

Το κόστος των επενδύσεων σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία για την 
αυτοαπασχόληση και τη σύσταση 
επιχειρήσεων ή για την αλλαγή ή την 
αναπροσαρμογή δραστηριότητας δεν 
υπερβαίνει, σε γενικές γραμμές, τα 35 000 
ευρώ.

Αιτιολόγηση

En el caso que un productor agrario europeo de sectores ganaderos intensivos o de cultivos 
permanentes afectados que deba cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias 
afectadas por la rúbrica, por parte de la Unión Europea, de tratados comerciales por los que 
se introducen medidas de liberalización comercial, el límite de 35.000 euros en el coste de la 
inversión en activos fijos para un empleo por cuenta propia o para crear una empresa, 
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cambiar de actividad o adaptarse a otra nueva, no va a permitir en la mayoría de los casos 
auxiliar íntegramente el coste real de las inversiones en activos fijos para redimensionar su 
explotación agraria, cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος υποβάλλει πλήρη 
αίτηση στην Επιτροπή μέσα σε περίοδο 12
εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την 
οποία τηρούνται τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2 ή, κατά 
περίπτωση, πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 3. Σε εξαιρετικές 
και δεόντως δικαιολογημένες περιστάσεις, 
η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί με 
πρόσθετες πληροφορίες του αιτούντος 
κράτους μέλους μέσα σε έξι μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής, ενώ, στη συνέχεια, 
η Επιτροπή αξιολογεί την αίτηση με βάση 
τις διαθέσιμες πληροφορίες. Η Επιτροπή 
θα συμπληρώσει την αξιολόγηση της 
αίτησης μέσα σε δώδεκα εβδομάδες από 
την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους 
αίτησης ή (στην περίπτωση ελλιπούς 
αίτησης) έξι μήνες μετά την ημερομηνία 
της αρχικής αίτησης, εάν η ημερομηνία 
αυτή είναι προγενέστερη.

1. Το κράτος μέλος υποβάλλει πλήρη 
αίτηση στην Επιτροπή, στη γλώσσα του 
και σε μία από τις γλώσσες εργασίας των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μέσα σε 
περίοδο 10 εβδομάδων από την 
ημερομηνία κατά την οποία τηρούνται τα 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 ή 2. Σε εξαιρετικές και 
δεόντως δικαιολογημένες περιστάσεις, η 
αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί με 
πρόσθετες πληροφορίες του αιτούντος 
κράτους μέλους μέσα σε τέσσερις μήνες 
από την ημερομηνία υποβολής, ενώ, στη 
συνέχεια, η Επιτροπή αξιολογεί την αίτηση 
με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες. Η 
Επιτροπή θα συμπληρώσει την αξιολόγηση 
της αίτησης μέσα σε εννέα εβδομάδες από 
την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους 
αίτησης ή (στην περίπτωση ελλιπούς 
αίτησης) πέντε μήνες μετά την ημερομηνία 
της αρχικής αίτησης, εάν η ημερομηνία 
αυτή είναι προγενέστερη. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την αυστηρή τήρηση των εν λόγω 
προθεσμιών.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα καταστήσει 
δυσχερέστερη τη διαχείριση του ΕΤΠ, θα διοχετεύσει πόρους από την προσαρμογή του τομέα της 
βιομηχανίας στην προσαρμογή του αγροτικού τομέα και θα μετατρέψει το ΕΤΠ, που είχε 
σχεδιασθεί αρχικά ως μέσο αντίδρασης σε απρόβλεπτες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και των 
κρίσεων, σε μέσο αντίδρασης σε καταστάσεις με υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας.
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που 
συνδέει τις απολύσεις με τις μεγάλες 
διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου ή με σοβαρή 
διαταραχή της τοπικής, περιφερειακής ή 
εθνικής οικονομίας που προκαλείται από 
απροσδόκητη κρίση ή με τη νέα 
κατάσταση της αγοράς στον γεωργικό 
κλάδο στο κράτος μέλος και απορρέει 
από τις συνέπειες εμπορικής συμφωνίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το 
άρθρο XXIV της ΓΣΔΕ ή πολυμερούς 
συμφωνίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου βάσει του άρθρου 
2 στοιχείο γ). Η ανάλυση αυτή βασίζεται 
σε στατιστικές ή άλλες πληροφορίες στο 
καταλληλότερο επίπεδο για να καταδειχτεί 
η ικανοποίηση των κριτηρίων παρέμβασης 
που ορίζονται στο άρθρο 4,

(α) τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που 
συνδέει τις απολύσεις με τις μεγάλες 
διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου ή με σοβαρή 
διαταραχή της τοπικής, περιφερειακής ή 
εθνικής οικονομίας που προκαλείται από 
απροσδόκητη κρίση. Η ανάλυση αυτή 
βασίζεται σε στατιστικές ή άλλες 
πληροφορίες στο καταλληλότερο επίπεδο 
για να καταδειχτεί η ικανοποίηση των 
κριτηρίων παρέμβασης που ορίζονται στο 
άρθρο 4,

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα καταστήσει 
δυσχερέστερη τη διαχείριση του ΕΤΠ, θα διοχετεύσει πόρους από την προσαρμογή του τομέα της 
βιομηχανίας στην προσαρμογή του αγροτικού τομέα και θα μετατρέψει το ΕΤΠ, που είχε 
σχεδιασθεί αρχικά ως μέσο αντίδρασης σε απρόβλεπτες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και των 
κρίσεων, σε μέσο αντίδρασης σε καταστάσεις με υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2 - σημείο ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) κατά περίπτωση, τυχόν περαιτέρω 
απαιτήσεις που έχουν ενδεχομένως 
οριστεί στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα καταστήσει 
δυσχερέστερη τη διαχείριση του ΕΤΠ, θα διοχετεύσει πόρους από την προσαρμογή του τομέα της 
βιομηχανίας στην προσαρμογή του αγροτικού τομέα και θα μετατρέψει το ΕΤΠ, που είχε 
σχεδιασθεί αρχικά ως μέσο αντίδρασης σε απρόβλεπτες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και των 
κρίσεων, σε μέσο αντίδρασης σε καταστάσεις με υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά 
περιορίζεται στα αναγκαία για την επίδειξη 
αλληλεγγύης και υποστήριξης στους 
μεμονωμένους απολυμένους 
εργαζομένους. Οι δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠ
συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης 
και του κράτους μέλους και με τους 
κανόνες κρατικής βοήθειας.

2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά 
περιορίζεται στα αναγκαία για την επίδειξη 
αλληλεγγύης και προσωρινής, εφάπαξ
υποστήριξης στους μεμονωμένους 
απολυμένους εργαζομένους. Οι 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
το ΕΤΠ συμμορφώνονται με το δίκαιο της 
Ένωσης και του κράτους μέλους και με 
τους κανόνες κρατικής βοήθειας.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το κράτος μέλος που υποβάλλει την 
αίτηση εξασφαλίζει ότι οι ειδικές ενέργειες 
που λαμβάνουν χρηματοδοτική 
συνεισφορά δεν λαμβάνουν βοήθεια και 
από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της 
Ένωσης.

4. Το κράτος μέλος που υποβάλλει την 
αίτηση εξασφαλίζει ότι οι ειδικές ενέργειες 
που λαμβάνουν χρηματοδοτική 
συνεισφορά δεν λαμβάνουν βοήθεια και 
από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της 
Ένωσης, αποφεύγοντας με τον τρόπο 
αυτό την υπονόμευση πιο 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων όπως 
τα διαρθρωτικά ταμεία και ιδίως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Τροπολογία 39
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εντός 
του ανώτατου ορίου του 0,5 % του 
μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ, το ΕΤΠ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
προετοιμασίας, συγκέντρωσης δεδομένων 
και δημιουργίας βάσης γνώσεων σχετικά 
με την υλοποίηση του ΕΤΠ. Μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, 
δραστηριοτήτων ενημέρωσης και 
επικοινωνίας, καθώς και λογιστικού 
ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι 
οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εντός 
του ανώτατου ορίου του 0,5 % του 
μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ, το ΕΤΠ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
προετοιμασίας, συγκέντρωσης δεδομένων 
και δημιουργίας βάσης γνώσεων σχετικά 
με την υλοποίηση του ΕΤΠ, καθώς επίσης 
για τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών. Μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, 
δραστηριοτήτων ενημέρωσης και 
επικοινωνίας, καθώς και λογιστικού 
ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι 
οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής 
περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών 
και καθοδήγησης για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επιτροπή 
μπορεί επίσης να παράσχει πληροφορίες 
σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ΕΤΠ 
στους ευρωπαίους και εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους.

4. Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής 
περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών 
και καθοδήγησης για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επιτροπή 
πρέπει επίσης να παράσχει πληροφορίες 
σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ΕΤΠ 
στους ευρωπαίους και εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που υποβάλλει την 
αίτηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
χρηματοδοτούμενες ενέργειες και τις 
δημοσιοποιεί. Οι πληροφορίες 
απευθύνονται στους εργαζομένους για τους 
οποίους έχει ζητηθεί βοήθεια, στις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, στους 
κοινωνικούς εταίρους, στα μέσα 
ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό. Το 
κράτος μέλος τονίζει τον ρόλο της Ένωσης 
και εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή 
της συνεισφοράς του ΕΤΠ.

1. Το κράτος μέλος που υποβάλλει την 
αίτηση παρέχει εγκαίρως πληροφορίες 
σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες 
ενέργειες και τις δημοσιοποιεί. Οι 
πληροφορίες απευθύνονται στους 
εργαζομένους για τους οποίους έχει 
ζητηθεί βοήθεια, στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, στους κοινωνικούς 
εταίρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο 
ευρύ κοινό. Το κράτος μέλος τονίζει τον 
ρόλο της Ένωσης και εξασφαλίζει την 
ευδιάκριτη προβολή της συνεισφοράς του 
ΕΤΠ, καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό 
την προστιθέμενη αξία της Ένωσης και 
συμβάλλοντας στις προσπάθειες συλλογής 
δεδομένων εκ μέρους της Επιτροπής 
προκειμένου να ενισχυθεί η 
δημοσιονομική διαφάνεια.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δημιουργεί ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο, που διατίθεται σε όλες τις 
γλώσσες της Ένωσης, για την παροχή 
ενημέρωσης σχετικά με το ΕΤΠ και 
καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή 
αιτήσεων, καθώς και πληροφορίες για τις 
αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή που 
απορρίπτονται και που τονίζει το ρόλο της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

2. Η Επιτροπή ενημερώνει με τρόπο 
φιλικό προς τον χρήστη την ειδική
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, που διατίθεται 
σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, για την 
παροχή επίκαιρης ενημέρωσης και 
στοιχείων όσον αφορά την υλοποίηση,
σχετικά με το ΕΤΠ από τη στιγμή της 
δημιουργίας του, και καθοδήγηση σχετικά 
με την υποβολή αιτήσεων, καθώς και 
πληροφορίες για τις αιτήσεις που γίνονται 
δεκτές ή που απορρίπτονται και που 
τονίζει το ρόλο της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής.

Τροπολογία 43
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Βάσει της εκτίμησης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3, και ιδίως λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που 
πρέπει να υποστηριχτούν, τις 
προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο 
κόστος, η Επιτροπή εκτιμά και προτείνει, 
το ταχύτερο δυνατόν, το ποσό της τυχόν 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που μπορεί 
να χορηγηθεί εντός των ορίων των 
διαθέσιμων πόρων. Το ποσό δεν 
υπερβαίνει το 50 % του συνολικού 
εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή το 65 
% αυτού του κόστους στην περίπτωση 
αιτήσεων που υποβάλλει το κράτος μέλος 
στην επικράτεια του οποίου τουλάχιστον 
μία περιφέρεια του επιπέδου NUTS II 
είναι επιλέξιμη βάσει του στόχου 
«Σύγκλιση» των διαρθρωτικών ταμείων. 
Η Επιτροπή, στην εκτίμηση που διενεργεί 
για αυτές τις περιπτώσεις, αποφασίζει αν 
είναι δικαιολογημένο το ποσοστό 65 % 
συγχρηματοδότησης.

1. Βάσει της εκτίμησης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3, και ιδίως λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που 
πρέπει να υποστηριχτούν, τις 
προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο 
κόστος, η Επιτροπή εκτιμά και προτείνει, 
το ταχύτερο δυνατόν, το ποσό της τυχόν 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που μπορεί 
να χορηγηθεί εντός των ορίων των 
διαθέσιμων πόρων. Το ποσό δεν 
υπερβαίνει το 65% του συνολικού 
εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ε).

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από τις 
ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 στοιχείο η) κατά τις οποίες 
το κράτος μέλος αρχίζει τις 
εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους 
στοχοθετημένους εργαζομένους ή τις 
διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του 
ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 
1 και 3 αντίστοιχα. Στην περίπτωση των 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από τις 
ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 στοιχείο η) κατά τις οποίες 
το κράτος μέλος αρχίζει τις 
εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους 
στοχοθετημένους εργαζομένους ή τις 
διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του 
ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 
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γεωργών, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά από την ημερομηνία που 
ορίζεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

1 και 3 αντίστοιχα.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή καταλήξει ότι οι όροι για 
την κινητοποίηση του ΕΤΠ πληρούνται, 
υποβάλλει πρόταση για τη χρησιμοποίησή 
του. Η απόφαση χρησιμοποίησης του ΕΤΠ 
λαμβάνεται με συναπόφαση των δύο 
κλάδων της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής. Το Συμβούλιο 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει με 
την πλειοψηφία των μελών από τα οποία 
απαρτίζεται και των τριών πέμπτων των 
ψηφισάντων.

Όταν η Επιτροπή καταλήξει ότι οι όροι για 
την κινητοποίηση του ΕΤΠ πληρούνται, 
υποβάλλει πρόταση για τη χρησιμοποίησή 
του. Η απόφαση χρησιμοποίησης του ΕΤΠ 
λαμβάνεται με συναπόφαση των δύο 
κλάδων της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής εντός προθεσμίας 
που δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα από την 
παραπομπή του θέματος στην αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή. Το 
Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 
πλειοψηφία, ενώ το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με την 
πλειοψηφία των μελών από τα οποία 
απαρτίζεται και των τριών πέμπτων των 
ψηφισάντων.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής 
της για απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ, 
η Επιτροπή υποβάλλει στα δύο σκέλη της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής 
πρόταση μεταφοράς στις αντίστοιχες 
γραμμές του προϋπολογισμού. Στην 
περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία 
τριμερών συσκέψεων.

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής 
της για απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ, 
η Επιτροπή υποβάλλει στα δύο σκέλη της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής 
πρόταση μεταφοράς στις αντίστοιχες 
γραμμές του προϋπολογισμού. Οι 
μεταφορές αυτές πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις ετήσιες και τις 
μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές 
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προτεραιότητες. Στην περίπτωση 
διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερών 
συσκέψεων.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης 
για τη χρηματοδοτική συνεισφορά 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4, η 
Επιτροπή καταβάλλει τη συνεισφορά στο 
κράτος μέλος με τη μορφή 
προχρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 
50 % της συνεισφοράς της Ένωσης στο 
κράτος μέλος, κατ'αρχήν μέσα σε 15 
ημέρες, και ακολουθεί, κατά περίπτωση, η 
χρηματοδότηση με τη μορφή ενδιάμεσων 
και τελικών πληρωμών. Η 
προχρηματοδότηση διεκπεραιώνεται μετά 
το κλείσιμο της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3.

1. Μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης 
για τη χρηματοδοτική συνεισφορά 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4, η 
Επιτροπή καταβάλλει τη συνεισφορά στο 
κράτος μέλος με τη μορφή 
προχρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 
60 % της συνεισφοράς της Ένωσης στο 
κράτος μέλος, κατ'αρχήν μέσα σε 15 
ημέρες, και ακολουθεί, κατά περίπτωση, η 
χρηματοδότηση με τη μορφή ενδιάμεσων 
και τελικών πληρωμών. Η 
προχρηματοδότηση διεκπεραιώνεται μετά 
το κλείσιμο της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο 15 μήνες μετά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή 
μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη της 
Επιτροπής που εκδόθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 3, το κράτος μέλος 
υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση στην 
Επιτροπή για την εφαρμογή της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς, 
περιλαμβάνοντας την χρηματοδότηση, την 
τήρηση προθεσμιών και τον τύπο των 

1. Το αργότερο 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, το 
κράτος μέλος υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση 
στην Επιτροπή για την εφαρμογή της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς, 
περιλαμβάνοντας την χρηματοδότηση, την 
τήρηση προθεσμιών και τον τύπο των 
ενεργειών που έχουν ήδη διενεργηθεί, 
καθώς και για τον ρυθμό επανένταξης στην 
απασχόληση ή για νέες δραστηριότητες 
που επιτεύχθηκαν 12 μήνες μετά την 
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ενεργειών που έχουν ήδη διενεργηθεί, 
καθώς και για τον ρυθμό επανένταξης στην 
απασχόληση ή για νέες δραστηριότητες 
που επιτεύχθηκαν 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε δεύτερου 
έτους και, για πρώτη φορά το 2015, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική 
και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
του κανονισμού 1927/2006 κατά τα 
προηγούμενα δύο έτη. Η έκθεση 
εστιάζεται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν μέσω του ΕΤΠ και 
περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, στοιχεία 
σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, 
τις αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις 
ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν, 
περιλαμβανομένης και της 
συμπληρωματικότητάς τους με ενέργειες 
που χρηματοδοτήθηκαν από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ και 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς 
και σχετικά με το κλείσιμο των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών. Πρέπει 
επίσης να παρέχει τεκμηριωμένα στοιχεία 
για τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν ή των 
οποίων το ποσό μειώθηκε λόγω έλλειψης 
επαρκών πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

1. Μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε δεύτερου 
έτους και, για πρώτη φορά το 2015, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική 
και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
του κανονισμού 1927/2006 κατά τα 
προηγούμενα δύο έτη και συγκρίνει τα 
δεδομένα από τότε που δημιουργήθηκε το 
ΕΤΠ. Η έκθεση εστιάζεται κυρίως στα 
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω του 
ΕΤΠ και περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, 
στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις που 
εκδόθηκαν και τις ενέργειες που 
χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένης και 
της συμπληρωματικότητάς τους με 
ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ, 
καθώς και σχετικά με το κλείσιμο των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών. Πρέπει 
επίσης να παρέχει τεκμηριωμένα στοιχεία 
για τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν ή των 
οποίων το ποσό μειώθηκε λόγω έλλειψης 
επαρκών πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 ενδιάμεση 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 
της βιωσιμότητας των επιτευχθέντων 
αποτελεσμάτων,

(α) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 ενδιάμεση 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 
της βιωσιμότητας των επιτευχθέντων 
αποτελεσμάτων,

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εκ των υστέρων αξιολόγηση, έως την 
31η Δεκεμβρίου 2022, με την αρωγή 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, 
προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπος του 
ΕΤΠ και η προστιθέμενη αξία του.

(β) εκ των υστέρων αξιολόγηση, έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021, με την αρωγή 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, 
προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπος του 
ΕΤΠ και η προστιθέμενη αξία του.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 διαγράφεται
Δημοσιονομική διαχείριση της 
υποστήριξης προς τους γεωργούς
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 21 και 
22, η υποστήριξη των γεωργών θα 
αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης και θα 
ελέγχεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. … σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της ΚΓΠ. 

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα καταστήσει 
δυσχερέστερη τη διαχείριση του ΕΤΠ, θα διοχετεύσει πόρους από την προσαρμογή του τομέα της 
βιομηχανίας στην προσαρμογή του αγροτικού τομέα και θα μετατρέψει το ΕΤΠ, που είχε 
σχεδιασθεί αρχικά ως μέσο αντίδρασης σε απρόβλεπτες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και των 
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κρίσεων, σε μέσο αντίδρασης σε καταστάσεις με υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται
Εκτέλεση της εξουσιοδότησης

1. Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων 
κατ' εξουσιοδότηση ανατίθενται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στον παρόν άρθρο.
2. Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό 
είναι αόριστης διάρκειας και ανατίθενται 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.
3. Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 μπορούν να 
ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο.
4. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων που ορίζονται 
στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει 
την ημέρα μετά τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που προσδιορίζεται στην 
απόφαση. Δεν επηρεάζει την ισχύ τυχόν 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που 
ισχύουν ήδη.
5. Αμέσως μόλις εγκρίνει μια πράξη κατ' 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6. Μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνο αν 
δεν διατυπωθεί καμία αντίρρηση ούτε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από 
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το Συμβούλιο μέσα σε περίοδο 2 μηνών 
από την κοινοποίηση αυτής της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από την εκπνοή 
αυτής της περιόδου, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα 
προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά 2 μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, το 
οποίο διαγράφεται.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2012/0269(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jorgo Chatzimarkakis

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου προσαρμογής στην 
παγκοσμιοποίηση για όσο διαρκεί το 
δημοσιονομικό πλαίσιο, από την 1η 
Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στην 
Ένωση να δείξει αλληλεγγύη προς τους 
απολυμένους εργαζόμενους λόγω 
σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στα 
παγκόσμια εμπορικά μοντέλα λόγω της 
παγκοσμιοποίησης και για να παράσχει 

(2) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου προσαρμογής στην 
παγκοσμιοποίηση για όσο διαρκεί το 
δημοσιονομικό πλαίσιο, από την 1η 
Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στην 
Ένωση να δείξει αλληλεγγύη προς τους 
απολυμένους εργαζόμενους λόγω 
σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στα 
παγκόσμια εμπορικά μοντέλα λόγω της 
παγκοσμιοποίησης και για να παράσχει 
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υποστήριξη για την ταχεία επανένταξή 
τους στην απασχόληση. Ο αρχικός στόχος 
του ΕΤΠ εξακολουθεί να ισχύει.

υποστήριξη για την ταχεία επανένταξή 
τους στην απασχόληση. Δεδομένης της 
κατάστασης αβεβαιότητας στην οποία 
εξακολουθούν να βρίσκονται σήμερα 
πολλά κράτη μέλη, αυτός ο αρχικός 
στόχος του ΕΤΠ εξακολουθεί να ισχύει, 
καθόσον συμβάλλει, έστω και σε 
περιορισμένη κλίμακα, στην παροχή 
υπηρεσιών ειδικά προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες των εργαζομένων που έχουν 
χάσει τη δουλειά τους λόγω μαζικών 
απολύσεων οι οποίες προκλήθηκαν από 
την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και 
οι οποίες έχουν μείζονα επίπτωση σε 
επιχειρηματικό, τομεακό και 
περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) H ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Προϋπολογισμός 
για την «Ευρώπη 2020»» αναγνωρίζει το 
ρόλο του ΕΤΠ ως ευέλικτου ταμείου που 
υποστηρίζει τους εργαζομένους που 
χάνουν τις θέσεις τους και τους βοηθά να 
βρουν άλλη εργασία όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να 
συνεχίσει να παράσχει, για όσο διάστημα 
διαρκεί το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ειδική 
εξατομικευμένη στήριξη για τη 
διευκόλυνση της επανένταξης στην 
απασχόληση των απολυμένων 
εργαζομένων σε τομείς, κλάδους, εδάφη ή 
αγορές εργασίας που κλονίζονται από 
σοβαρές οικονομικές αναταραχές. 
Δεδομένου του σκοπού του, που είναι η 
παροχή υποστήριξης σε επείγουσες και 

(3) H ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Προϋπολογισμός 
για την «Ευρώπη 2020»» αναγνωρίζει το 
ρόλο του ΕΤΠ ως ευέλικτου ταμείου που 
υποστηρίζει τους εργαζομένους που 
χάνουν τις θέσεις τους και τους βοηθεί να 
βρουν άλλη εργασία όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να 
συνεχίσει να παράσχει, για όσο διάστημα 
διαρκεί το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ειδική 
εξατομικευμένη στήριξη για τη 
διευκόλυνση της επανένταξης στην 
απασχόληση των απολυμένων 
εργαζομένων σε τομείς, κλάδους, εδάφη ή 
αγορές εργασίας που κλονίζονται από 
σοβαρές οικονομικές αναταραχές. 
Δεδομένου του σκοπού του, που είναι η 
παροχή υποστήριξης σε επείγουσες και 
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απρόσμενες περιστάσεις, το ΕΤΠ πρέπει 
να παραμείνει εκτός του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου.

απρόσμενες περιστάσεις, το ΕΤΠ πρέπει 
να παραμείνει εκτός του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και να αποτελεί 
ούτως για την Ένωση έναν μηχανισμό 
ταχείας ανταπόκρισης για να παρέχει 
στήριξη κατά τη διάρκεια των κρίσεων 
ανεργίας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με πρωτοβουλία του αιτούντος κράτους 
μέλους, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
χρηματοδοτική συνεισφορά για 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
διαχείρισης, ενημέρωσης και διαφήμισης, 
ελέγχου και υποβολής εκθέσεων.

3. Με πρωτοβουλία του αιτούντος κράτους 
μέλους, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
χρηματοδοτική συνεισφορά, η οποία δεν 
θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού 
κόστους, για δραστηριότητες 
προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης 
και διαφήμισης, ελέγχου και υποβολής 
εκθέσεων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Βάσει της εκτίμησης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3, και ιδίως λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που 
πρέπει να υποστηριχτούν, τις 
προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο 
κόστος, η Επιτροπή εκτιμά και προτείνει, 
το ταχύτερο δυνατόν, το ποσό της τυχόν 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που μπορεί 
να χορηγηθεί εντός των ορίων των 
διαθέσιμων πόρων. Το ποσό δεν 
υπερβαίνει το 50 % του συνολικού 
εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή το 65 
% αυτού του κόστους στην περίπτωση 

1. Βάσει της εκτίμησης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3, και ιδίως λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που
πρέπει να υποστηριχτούν, τις 
προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο 
κόστος, η Επιτροπή εκτιμά και προτείνει, 
το ταχύτερο δυνατόν, το ποσό της τυχόν 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που μπορεί 
να χορηγηθεί εντός των ορίων των 
διαθέσιμων πόρων. Το ποσό δεν 
υπερβαίνει το 50 % του συνολικού 
εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή το 65 
% αυτού του κόστους στην περίπτωση 
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αιτήσεων που υποβάλλει το κράτος μέλος 
στην επικράτεια του οποίου τουλάχιστον 
μία περιφέρεια του επιπέδου NUTS II είναι 
επιλέξιμη βάσει του στόχου «Σύγκλιση» 
των διαρθρωτικών ταμείων. Η Επιτροπή, 
στην εκτίμηση που διενεργεί για αυτές τις 
περιπτώσεις, αποφασίζει αν είναι 
δικαιολογημένο το ποσοστό 65 % 
συγχρηματοδότησης.

αιτήσεων που υποβάλλει το κράτος μέλος 
στην επικράτεια του οποίου τουλάχιστον 
μία περιφέρεια του επιπέδου NUTS II είναι 
επιλέξιμη βάσει του στόχου «Σύγκλιση» 
των διαρθρωτικών ταμείων. Η Επιτροπή, 
στην εκτίμηση που διενεργεί για αυτές τις 
περιπτώσεις, αποφασίζει, σύμφωνα με 
προκαθορισμένα κριτήρια, εάν είναι 
δικαιολογημένο το ποσοστό 65 % 
συγχρηματοδότησης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 16 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης 
για τη χρηματοδοτική συνεισφορά 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4, η 
Επιτροπή καταβάλλει τη συνεισφορά στο 
κράτος μέλος με τη μορφή 
προχρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον
50 % της συνεισφοράς της Ένωσης στο 
κράτος μέλος, κατ'αρχήν μέσα σε 15 
ημέρες, και ακολουθεί, κατά περίπτωση, η 
χρηματοδότηση με τη μορφή ενδιάμεσων 
και τελικών πληρωμών. Η 
προχρηματοδότηση διεκπεραιώνεται μετά
το κλείσιμο της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3.

1. Μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης 
για τη χρηματοδοτική συνεισφορά 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4, η 
Επιτροπή καταβάλλει τη συνεισφορά στο 
κράτος μέλος με τη μορφή 
προχρηματοδότησης έως 50 % της 
συνεισφοράς της Ένωσης στο κράτος 
μέλος, κατ' αρχήν μέσα σε 15 ημέρες, και 
ακολουθεί η πραγματοποίηση ενδιάμεσων 
και/ή τελικών πληρωμών. Η 
προχρηματοδότηση εκκαθαρίζεται με το 
κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 19 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε δεύτερου 
έτους και, για πρώτη φορά το 2015, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική 
και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις 

1. Μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε δεύτερου 
έτους και, για πρώτη φορά το 2015, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
περιεκτική, ποσοτική και ποιοτική έκθεση 
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δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
του κανονισμού 1927/2006 κατά τα 
προηγούμενα δύο έτη. Η έκθεση 
εστιάζεται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν μέσω του ΕΤΠ και 
περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, στοιχεία 
σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, 
τις αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις 
ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν, 
περιλαμβανομένης και της 
συμπληρωματικότητάς τους με ενέργειες 
που χρηματοδοτήθηκαν από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και σχετικά 
με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών. Πρέπει επίσης να παρέχει 
τεκμηριωμένα στοιχεία για τις αιτήσεις 
που απορρίφθηκαν ή των οποίων το ποσό 
μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών 
πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

σχετικά με τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1927/2006 κατά τα προηγούμενα δύο έτη. 
Η έκθεση εστιάζεται κυρίως στα 
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το
ΕΤΠ και περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, 
στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις που 
εκδόθηκαν, τον αριθμό των εργαζομένων 
που τυγχάνουν στήριξης και που 
ευρίσκουν σταθερή απασχόληση εντός 
ενός έτους από την ημερομηνία της 
αίτησης, τις ενέργειες που 
χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένης και 
της συμπληρωματικότητάς τους με 
ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και σχετικά 
με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών. Πρέπει επίσης να παρέχει 
τεκμηριωμένα στοιχεία για τις αιτήσεις 
που απορρίφθηκαν ή των οποίων το ποσό 
μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών 
πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 19 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η έκθεση διαβιβάζεται στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή 
των Περιφερειών και στους κοινωνικούς 
εταίρους προς ενημέρωση.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πορίσματα της αξιολόγησης 
διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, στην Επιτροπή των 
Περιφερειών και στους κοινωνικούς 
εταίρους προς ενημέρωση.

2. Τα πορίσματα της αξιολόγησης 
διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην 
Επιτροπή των Περιφερειών και στους 
κοινωνικούς εταίρους προς ενημέρωση. Οι 
συστάσεις της αξιολόγησης πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό 
νέων προγραμμάτων στον τομέα της 
απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 - παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εξασφαλίζουν ότι οι καλυφθείσες 
δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα 
δικαιολογητικά και είναι ορθές και 
κανονικές,

(γ) εξασφαλίζουν ότι οι καλυφθείσες 
δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα 
δικαιολογητικά και είναι νόμιμες και 
κανονικές,

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 - παράγραφος 4 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, ως αρμόδια για την 
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει σε κάθε 
αναγκαία ενέργεια για να επαληθεύσει εάν 
οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες 
υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της 
χρηστής και αποδοτικής δημοσιονομικής 

4. Η Επιτροπή, ως αρμόδια για την 
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει σε κάθε 
αναγκαία ενέργεια για να επαληθεύσει εάν 
οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες 
υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της 
χρηστής και αποδοτικής δημοσιονομικής 
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διαχείρισης. Η ευθύνη για την εύρυθμη 
λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου βαρύνει το κράτος μέλους που 
υποβάλλει την αίτηση.· Η Επιτροπή έχει 
την ευθύνη να εξακριβώνει εάν υπάρχουν 
πράγματι τέτοια συστήματα.

διαχείρισης. Η ευθύνη για την εύρυθμη 
λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου βαρύνει το κράτος μέλους που 
υποβάλλει την αίτηση.· Η Επιτροπή έχει 
την ευθύνη να εξακριβώνει εάν υπάρχουν 
πράγματι τέτοια συστήματα. Εάν 
διαπιστωθούν παρατυπίες, τα 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά πρέπει 
να ανακτώνται κυρίως με συμψηφισμό. 
Οσάκις κρίνεται σκόπιμο, η προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 325 της 
Συνθήκης μπορεί να περιλαμβάνει 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικού χαρακτήρα κυρώσεις. 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που το ποσό του 
πραγματικού κόστους μιας ενέργειας είναι 
μικρότερο από το εκτιμώμενο ποσό που 
αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 15, η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, με την οποία
απαιτεί από το κράτος μέλος να επιστρέψει 
το αντίστοιχο ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς που έλαβε.

1. Στην περίπτωση όπου το ποσό του 
πραγματικού κόστους μιας ενέργειας είναι 
μικρότερο από το εκτιμώμενο ποσό που 
αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 15 και η 
ανάκτηση με συμψηφισμό δεν είναι 
εφικτή, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις, με τις οποίες απαιτεί από το 
κράτος μέλος να επιστρέψει το αντίστοιχο 
ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
που έλαβε. 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό 
είναι αόριστης διάρκειας και ανατίθενται 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

2. Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων μνεία 
των οποίων γίνεται στον παρόντα 
κανονισμό καλύπτουν την περίοδο ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.
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παρόντος κανονισμού.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Geier

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση συστάθηκε αρχικά για όσο 
διάστημα διαρκεί η προγραμματική περίοδος 2007-2013 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1927/2006 1 προκειμένου να παράσχει στην Ένωση ένα μέσο επίδειξης αλληλεγγύης και να 
στηρίξει τους εργαζομένους που απολύθηκαν κατόπιν μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που προκάλεσε η παγκοσμιοποίηση, όταν οι απολύσεις 
αυτές έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην περιφερειακή και τοπική οικονομία. Μέσω 
της συγχρηματοδότησης μέτρων της ενεργητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας, το ΕΤΠ 
έχει στόχο να διευκολύνει την επανένταξη στην απασχόληση των εργαζομένων σε περιοχές, 
κλάδους, επικράτειες ή αγορές εργασίας που κλονίζονται από σοβαρή διαταραχή της 
οικονομικής δραστηριότητας.

Η προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ως 
μέσου κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, βρίσκεται στο γεγονός ότι προσφέρει μια ορατή, 
συγκεκριμένη και στοχευμένη οικονομική υποστήριξη σε εξατομικευμένα προγράμματα για 
την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την επανένταξη στην αγορά εργασίας εργαζομένων που 
έχουν θιγεί από ομαδικές απολύσεις.

Ο συντάκτης υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να παραταθεί η ισχύς των μέτρων του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και μετά το 2013, η οποία 
δείχνει μια πολιτική βούληση για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού πυλώνα που θα 
είναι συμπληρωματικός προς τις πολιτικές των κρατών μελών και θα αναζωογονεί την 
ευρωπαϊκή προσέγγιση στην επαγγελματική κατάρτιση.

Ωστόσο, ο συντάκτης διαφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής να επεκταθεί το πεδίο του 
ΕΤΠ στον αγροτικό τομέα, διότι κρίνει ότι οι συνέπειες των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου 
μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών δεν θα πρέπει να εξισορροπηθούν από το ΕΤΠ. Ο 
                                               
1 ΕΕ L 406 της 30.12.06, σ. 1.
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συντάκτης πιστεύει ότι το ποσόν των 2,5 δισ. ευρώ που προορίζονται για την υποστήριξη των 
ευρωπαίων αγροτών μέσω του ΕΤΠ δεν έχει ούτε τον σωστό στόχο, αλλά ούτε και το σωστό 
ύψος. Αντίθετα, όταν η ΕΕ διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει τη συμβατότητά τους με την Κοινή Γεωργική Πολιτική στο σύνολό της.

Ο συντάκτης υποστηρίζει την προτεινόμενη συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων, οι 
οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις τοπικές αγορές εργασίας και, συνεπώς, είναι 
εξίσου εκτεθειμένοι με τους μισθωτούς στις διαρθρωτικές αλλαγές που προκαλεί η 
παγκοσμιοποίηση, αλλά είναι αντίθετος στην ιδέα να περιληφθούν και οι ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο ΕΤΠ, διότι το ταμείο 
αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την παγκοσμιοποίηση.

Για να αυξηθεί η δυνατότητα μικρότερων ομάδων απολυμένων να επωφεληθούν από τα 
μέτρα του ΕΤΠ, ο συντάκτης προτείνει να μειωθεί το ελάχιστο όριο για την υποβολή 
αιτήσεων από τις προτεινόμενες 500 απολύσεις στις 200. Η αλλαγή αυτή θα είχε θετικές 
συνέπειες για τους δυνητικά επωφελούμενους και θα αύξαινε τις πιθανότητας επανένταξης 
στην αγορά εργασίας σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους παραπάνω λόγους, ο συντάκτης υποστηρίζει την παράταση της ισχύος του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, τονίζει όμως την ανάγκη 
τροποποίησης του πεδίου εφαρμογής του.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για λόγους συμμόρφωσης με την 
ανακοίνωση «Προϋπολογισμός για την 
Ευρώπη 2020», το πεδίο εφαρμογής του 
ΕΤΠ θα πρέπει να διευρυνθεί για να 
διευκολύνει την προσαρμογή των 
γεωργών σε μια νέα κατάσταση αγοράς 
που προκύπτει από τις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες στον τομέα της γεωργίας και 
οδηγεί σε αλλαγή ή σε σημαντική 
αναπροσαρμογή των γεωργικών 
δραστηριοτήτων των θιγόμενων 

διαγράφεται
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γεωργών, ώστε να γίνουν διαρθρωτικά 
πιο ανταγωνιστικοί ή για να διευκολυνθεί 
η μετάβασή τους σε μη γεωργικές 
δραστηριότητες.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση 
του ΕΤΠ, πρέπει να υποβληθεί αίτηση 
υποστήριξης όταν ο αριθμός των 
απολυμένων προσεγγίσει ένα ελάχιστο 
όριο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα 
μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες 
περιφέρειες και σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, οι αιτήσεις μπορούν να 
υποβληθούν για χαμηλότερο αριθμό 
απολύσεων. Αναφορικά με τους γεωργούς, 
πρέπει να οριστούν από την Επιτροπή τα 
αναγκαία κριτήρια σε σχέση με τις 
συνέπειες κάθε εμπορικής συμφωνίας.

(6) Για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση 
του ΕΤΠ, πρέπει να υποβληθεί αίτηση 
υποστήριξης όταν ο αριθμός των 
απολυμένων προσεγγίσει ένα ελάχιστο 
όριο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα 
μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες 
περιφέρειες και σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, οι αιτήσεις μπορούν να 
υποβληθούν για χαμηλότερο αριθμό 
απολύσεων. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα 
από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη 
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι 
που απολύονται, καθώς και οι ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι που παύουν τις 
δραστηριότητές τους και οι γεωργοί που 
αλλάζουν ή προσαρμόζουν τις 
δραστηριότητές τους σε μια νέα 

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα 
από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη 
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι 
που απολύονται, καθώς και οι ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες μικρών επιχειρήσεων
μεγέθους έως πέντε υπαλλήλων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι
που θέλουν να ιδρύσουν νέα επιχείρηση ή 
να αναλάβουν μία ήδη υπάρχουσα, για να 
ενεργοποιήσουν μια νέα πηγή 
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κατάσταση της αγοράς βάσει εμπορικών 
συμφωνιών, πρέπει να θεωρούνται ως 
απολυμένοι εργαζόμενοι για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

εισοδήματος ή όσοι παύουν τις 
δραστηριότητές τους πρέπει να θεωρούνται 
ως απολυμένοι εργαζόμενοι για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αναφορικά με τους γεωργούς, το 
πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ πρέπει να 
περιλάβει δικαιούχους που επηρεάζονται 
από διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται 
με την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 
XXIV της γενικής συμφωνίας δασμών και 
εμπορίου (ΓΣΔΕ), ή από πολυμερείς 
συμφωνίες που συνάπτονται με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το 
πεδίο καλύπτει τους γεωργούς που 
αλλάζουν ή προσαρμόζουν τις 
προηγούμενες γεωργικές δραστηριότητές 
τους μέσα σε μια περίοδο που αρχίζει από 
την έναρξη ισχύος αυτού του είδους 
εμπορικών συμφωνιών και τελειώνει τρία 
χρόνια μετά την πλήρη εφαρμογή τους.

διαγράφεται

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι χρηματοπιστωτικές συνεισφορές
από το ΕΤΠ θα πρέπει να απευθύνονται 
κυρίως σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς 
εργασίας που αποσκοπούν στη γρήγορη 
επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων 
στην απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός 
του αρχικού τομέα δραστηριότητάς τους, 
συμπεριλαμβάνοντας τον γεωργικό τομέα.
Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών 
επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη 

(9) Οι χρηματοπιστωτικές συνεισφορές 
από το ΕΤΠ θα πρέπει να απευθύνονται 
κυρίως σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς 
εργασίας που αποσκοπούν στη γρήγορη 
επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων 
στην απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός 
του αρχικού τομέα δραστηριότητάς τους.
Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών 
επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να 
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εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να 
είναι περιορισμένη.

είναι περιορισμένη.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την κατάρτιση της συντονισμένης 
δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής 
για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα 
συμβάλλουν σημαντικά στην 
απασχολησιμότητα των απολυμένων 
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδιώκουν την επανένταξη στην 
απασχόληση ή σε νέες δραστηριότητες για 
το 50% τουλάχιστον των στοχευόμενων 
εργαζομένων μέσα σε 12 μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

(10) Για την κατάρτιση της συντονισμένης 
δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής 
για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα 
συμβάλλουν σημαντικά στην 
απασχολησιμότητα των απολυμένων 
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδιώκουν την επανένταξη στην 
απασχόληση ή σε νέες δραστηριότητες για 
το 50% τουλάχιστον των στοχευόμενων 
εργαζομένων μέσα σε 12 μήνες από την 
ημερομηνία έγκρισης των πιστώσεων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οι 
χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ
δεν πρέπει να αντικαταστήσουν μέτρα 
υποστήριξης που διατίθενται για τους 
απολυμένους εργαζομένους στο πλαίσιο 
των διαρθρωτικών ταμείων της Ένωσης ή 
άλλων πολιτικών ή προγραμμάτων της 
Ένωσης.

(12) Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οι 
χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ 
πρέπει να συμπληρώνουν μέτρα 
υποστήριξης που διατίθενται για τους 
απολυμένους εργαζομένους στο πλαίσιο 
των διαρθρωτικών ταμείων της Ένωσης ή 
άλλων πολιτικών ή προγραμμάτων της 
Ένωσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Πρέπει να περιληφθούν ειδικές 
διατάξεις για δραστηριότητες ενημέρωσης 
και επικοινωνίας σχετικά με τις 
περιπτώσεις και τα αποτελέσματα του 
ΕΤΠ. Επιπλέον, με σκοπό τη μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα στην επικοινωνία με το 
ευρύ κοινό και ισχυρότερες συνέργειες 
μεταξύ των δραστηριοτήτων επικοινωνίας 
που έχουν αναληφθεί με πρωτοβουλία της 
Ένωσης, οι πόροι που διατίθενται για τις 
ενέργειες επικοινωνίας στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού πρέπει επίσης να 
συμβάλουν στην κάλυψη της εταιρικής 
επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, με την 
προϋπόθεση ότι συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού.

(13) Με δεδομένο πόσο λίγο είναι γνωστό 
το ΕΤΠ στα κράτη μέλη, πρέπει να 
περιληφθούν ειδικές διατάξεις για 
δραστηριότητες ενημέρωσης και προβολής
σχετικά με το πρόγραμμα, τα 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και 
τα αποτελέσματα του ΕΤΠ. Επιπλέον, με 
σκοπό τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην 
επικοινωνία με το ευρύ κοινό και 
ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας που έχουν 
αναληφθεί με πρωτοβουλία της Ένωσης, οι 
πόροι που διατίθενται για τις ενέργειες 
επικοινωνίας στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού πρέπει επίσης να συμβάλουν 
στην κάλυψη της εταιρικής επικοινωνίας 
των πολιτικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι 
συνδέονται με τους γενικούς στόχους του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες 
πρέπει να είναι επιλέξιμες είτε από την 
ημερομηνία που πραγματοποιούνται οι 
διοικητικές δαπάνες του κράτους μέλους 
για την υλοποίηση του ΕΤΠ είτε από την 
ημερομηνία που ένα κράτος μέλος αρχίζει 
να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες, 
είτε, στην περίπτωση των γεωργών, από 
την ημερομηνία που ορίζεται σε πράξη 
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

(15) Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες 
πρέπει να είναι επιλέξιμες είτε από την 
ημερομηνία που πραγματοποιούνται οι 
διοικητικές δαπάνες του κράτους μέλους 
για την υλοποίηση του ΕΤΠ είτε από την 
ημερομηνία που ένα κράτος μέλος αρχίζει 
να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες που προκύπτουν τους τελευταίους 
μήνες κάθε έτους, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον ένα τέταρτο 
του ετήσιου ανώτατου ποσού του ΕΤΠ 
εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο την 1η 
Σεπτεμβρίου. Οι χρηματοδοτικές 
συνεισφορές του υπόλοιπου έτους πρέπει 
να διατίθενται, συνυπολογίζοντας το 
συνολικό ανώτατο όριο που έχει οριστεί 
για υποστήριξη προς τους γεωργούς στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

(16) Προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες που προκύπτουν τους τελευταίους 
μήνες κάθε έτους, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον ένα τέταρτο 
του ετήσιου ανώτατου ποσού του ΕΤΠ 
εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο την 1η 
Σεπτεμβρίου. 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο στόχος του ΕΤΠ είναι η συνεισφορά 
στην οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση στην Ένωση, δίνοντάς της τη 
δυνατότητα να επιδείξει αλληλεγγύη προς 
τους εργαζομένους που απολύονται λόγω 
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που 
οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, στις 
εμπορικές συμφωνίες για τη γεωργία ή 
στην απροσδόκητη κρίση και η παροχή 
χρηματοδοτικής υποστήριξης για την 
ταχεία επανένταξή τους στην απασχόληση
ή για την αλλαγή ή την αναπροσαρμογή 
των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

2. Ο στόχος του ΕΤΠ είναι η συνεισφορά 
στην κοινωνική και εδαφική συνοχή, στην
οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση 
στην Ένωση, δίνοντάς της τη δυνατότητα 
να επιδείξει αλληλεγγύη προς τους 
εργαζομένους που απολύονται λόγω 
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που 
οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση ή στην 
απροσδόκητη κρίση και η παροχή 
χρηματοδοτικής υποστήριξης για την 
ταχεία επανένταξή τους στην απασχόληση.

Τροπολογία 12

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

α) εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω 
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου εξαιτίας 
της παγκοσμιοποίησης, που 
καταδεικνύονται, ειδικότερα, με τη
σημαντική αύξηση των εισαγωγών στην 
Ένωση, τη ραγδαία μείωση του μεριδίου 
της αγοράς της Ένωσης σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα ή τη μετεγκατάσταση 
των δραστηριοτήτων σε χώρες μη μέλη, 
όταν αυτές οι απολύσεις έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στην τοπική, περιφερειακή ή 
εθνική οικονομία·

α) εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω 
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου εξαιτίας 
της παγκοσμιοποίησης, που 
καταδεικνύονται, ειδικότερα, με τη 
ραγδαία μείωση του μεριδίου της αγοράς 
της Ένωσης σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή 
τη μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων 
σε χώρες μη μέλη, όταν αυτές οι απολύσεις 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική, 
περιφερειακή ή εθνική οικονομία·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εργαζομένους που απολύθηκαν ως 
αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών της 
τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής 
οικονομίας που προκλήθηκαν από
απροσδόκητη κρίση, με την προϋπόθεση 
ότι μπορεί να καταδειχθεί άμεση και 
αποδείξιμη σχέση μεταξύ των απολύσεων 
και της εν λόγω κρίσης·

β) εργαζομένους που απολύθηκαν ως 
αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών της 
τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής 
οικονομίας που προκλήθηκαν από μια
κρίση, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να 
καταδειχθεί άμεση και αποδείξιμη σχέση 
μεταξύ των απολύσεων και της εν λόγω 
κρίσης·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εργαζομένους που αλλάζουν ή 
αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες
γεωργικές δραστηριότητές τους την 
περίοδο που αρχίζει από την 
μονογράφηση των εμπορικών συμφωνιών 
της Ένωσης που περιέχουν μέτρα 

διαγράφεται
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απελευθέρωσης του εμπορίου για τους 
οικείους γεωργικούς τομείς και τελειώνει 
τρία χρόνια μετά την πλήρη εφαρμογή 
αυτών των μέτρων και με την 
προϋπόθεση ότι αυτά τα εμπορικά μέτρα 
οδηγούν σε σημαντική αύξηση των 
εισαγωγών γεωργικού προϊόντος ή 
γεωργικών προϊόντων στην Ένωση που 
συνοδεύεται από σημαντική μείωση των 
τιμών αυτών των προϊόντων στην Ένωση 
ή, κατά περίπτωση, σε εθνικό ή
περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ως «εργαζόμενος» νοείται ο ιδιοκτήτης 
επιχειρηματίας πολύ μικρής, μικρής και 
μεσαίας επιχείρησης και οι 
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι
(περιλαμβάνοντας τους γεωργούς) και όλα 
τα μέλη του νοικοκυριού που 
απασχολούνται στην επιχείρηση, με την 
προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση των 
γεωργών, παράγουν ήδη το προϊόν που 
επηρεάζεται από τη σχετική εμπορική 
συμφωνία πριν εφαρμοστούν τα μέτρα για 
τον συγκεκριμένο τομέα.

δ) ως «εργαζόμενος» νοείται ο ιδιοκτήτης 
επιχειρηματίας μικρής επιχείρησης
μεγέθους έως πέντε υπαλλήλων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι και οι 
εργαζόμενοι που θέλουν να ιδρύσουν νέα 
επιχείρηση ή να αναλάβουν μία ήδη 
υπάρχουσα, για να ενεργοποιήσουν μια 
νέα πηγή εισοδήματος και όλα τα μέλη 
του νοικοκυριού που απασχολούνται στην 
επιχείρηση.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον 500 απολύσεις 
εργαζομένων σε χρονικό διάστημα 
τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους 
μέλους, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που απολύουν οι 
προμηθευτές ή οι παραγωγοί των 

α) τουλάχιστον 200 απολύσεις 
εργαζομένων σε χρονικό διάστημα 
τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους 
μέλους, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που απολύουν οι 
προμηθευτές ή οι παραγωγοί των 
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επόμενων σταδίων του προϊόντος· επόμενων σταδίων του προϊόντος·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον 500 απολύσεις 
εργαζομένων σε χρονικό διάστημα εννέα 
μηνών, ιδιαίτερα σε μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 
έναν οικονομικό τομέα που ορίζεται στο 
επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE Αναθ. 2 
και είναι εγκατεστημένες σε μία 
περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες 
περιφέρειες όπως καθορίζονται στο 
επίπεδο NUTS II ή σε πάνω από δύο 
συνορεύουσες περιφέρειες που ορίζονται 
στο επίπεδο NUTS II με την προϋπόθεση 
ότι απολύθηκαν πάνω από 500
εργαζόμενοι και στις δύο περιφέρειες.

β) τουλάχιστον 200 απολύσεις 
εργαζομένων σε χρονικό διάστημα εννέα 
μηνών, ιδιαίτερα σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
έναν οικονομικό τομέα που ορίζεται στο 
επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE Αναθ. 2 
και είναι εγκατεστημένες σε μία 
περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες 
περιφέρειες όπως καθορίζονται στο 
επίπεδο NUTS II ή σε πάνω από δύο 
συνορεύουσες περιφέρειες στο ίδιο κράτος 
μέλος ή διασυνοριακά που ορίζονται στο 
επίπεδο NUTS II με την προϋπόθεση ότι 
απολύθηκαν πάνω από 200 εργαζόμενοι 
και στις δύο περιφέρειες.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες 
δικαιολογούνται δεόντως από το κράτος 
μέλος που υποβάλει την αίτηση, η αίτηση 
χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να 
θεωρηθεί επιλέξιμη, ακόμη και αν τα 
κριτήρια παρέμβασης που ορίζουν τα 
στοιχεία α) ή β) της παραγράφου 1 δεν 
τηρούνται πλήρως, όταν οι απολύσεις 
έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση 
και στην τοπική οικονομία. Το κράτος 
μέλος διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια 
παρέμβασης που ορίζονται στα σημεία α) 

2. Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, ειδικότερα σε 
σχέση με συλλογικές αιτήσεις που 
αφορούν ΜΜΕ, οι οποίες δικαιολογούνται 
δεόντως από το κράτος μέλος που 
υποβάλει την αίτηση, η αίτηση χορήγησης 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του 
παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρηθεί 
επιλέξιμη, ακόμη και αν τα κριτήρια 
παρέμβασης που ορίζουν τα στοιχεία α) ή 
β) της παραγράφου 1 δεν τηρούνται 
πλήρως, όταν οι απολύσεις έχουν σοβαρό 
αντίκτυπο στην απασχόληση και στην 
τοπική οικονομία. Το κράτος μέλος 
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και β) της παραγράφου 1 δεν τηρούνται 
πλήρως.

διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια 
παρέμβασης που ορίζονται στα σημεία α) 
και β) της παραγράφου 1 δεν τηρούνται 
πλήρως.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αναφορικά με τους γεωργούς, όταν, 
μετά τη μονογράφηση εμπορικής 
συμφωνίας και με βάση τις πληροφορίες, 
τα δεδομένα και τις αναλύσεις που 
διαθέτει, η Επιτροπή κρίνει ότι οι όροι 
για υποστήριξη σύμφωνα με το άρθρο 2 
στοιχείο γ) είναι πιθανόν να πληρούνται 
για έναν μεγάλο αριθμό γεωργών, εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 24, οι οποίες προσδιορίζουν 
τους επιλέξιμους τομείς ή προϊόντα, 
ορίζουν τις θιγόμενες γεωγραφικές 
περιοχές κατά περίπτωση, ορίζουν ένα 
ανώτατο όριο για ενδεχόμενη υποστήριξη 
σε επίπεδο Ένωσης, περιόδους αναφοράς 
και όρους επιλεξιμότητας για γεωργούς 
και ημερομηνίες επιλεξιμότητας για 
δαπάνες, καθώς και προθεσμίες για την 
υποβολή αιτήσεων και, αν χρειαστεί, το 
περιεχόμενο αυτών των αιτήσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων και οι αυτοαπασχολούμενοι 
εργαζόμενοι αλλάζουν ή 
αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες

4. Όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες 
μικρών επιχειρήσεων μεγέθους έως πέντε 
υπαλλήλων και οι αυτοαπασχολούμενοι 
εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι που 
θέλουν να ιδρύσουν νέα επιχείρηση ή να 
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δραστηριότητές τους, στην περίπτωση 
των γεωργών, οι καταστάσεις αυτές 
θεωρούνται απολύσεις για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

αναλάβουν μία ήδη υπάρχουσα για να 
αλλάξουν ή να αναπροσαρμόσουν τις
δραστηριότητές τους, οι καταστάσεις αυτές 
θεωρούνται απολύσεις για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Για τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων και τους 
αυτοαπασχολούμενους (περιλαμβάνοντας
τους γεωργούς) η απόλυση προσμετράται 
είτε από την ημερομηνία παύσης των 
δραστηριοτήτων που προκλήθηκε από έναν 
από τους λόγους που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 και ορίζεται σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο ή τις διοικητικές διατάξεις, 
είτε από την ημερομηνία που 
προσδιορίζεται από την Επιτροπή στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει 
εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

(γ) Για τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες 
μικρών επιχειρήσεων μεγέθους έως πέντε 
υπαλλήλων και τους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους και
τους εργαζομένους που θέλουν να 
ιδρύσουν νέα επιχείρηση ή να αναλάβουν 
μία ήδη υπάρχουσα, για να 
ενεργοποιήσουν μια νέα πηγή 
εισοδήματος, η απόλυση προσμετράται 
είτε από την ημερομηνία παύσης των 
δραστηριοτήτων που προκλήθηκε από έναν 
από τους λόγους που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 και ορίζεται σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο ή τις διοικητικές διατάξεις, 
είτε από την ημερομηνία που 
προσδιορίζεται από την Επιτροπή στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει 
εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) γεωργοί που αλλάζουν ή 
αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες 
γεωργικές δραστηριότητές τους κατόπιν 
της μονογράφησης εμπορικής συμφωνίας 
της Ένωσης που αναφέρεται σε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται 

διαγράφεται
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σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά για 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας 
υπό μορφή συντονισμένης δέσμης 
εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αποσκοπούν στην επανένταξη απολυμένων 
εργαζομένων για τους οποίους ζητήθηκε 
βοήθειας στην απασχόληση ή 
αυτοαπασχόληση ή, στην περίπτωση των 
γεωργών, να αλλάξουν ή να 
αναπροσαρμόσουν τις προηγούμενες 
δραστηριότητές τους. Η συντονισμένη 
δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί 
να περιλάβει, ειδικότερα:

Χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά για 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας 
υπό μορφή συντονισμένης δέσμης 
εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αποσκοπούν στην επανένταξη απολυμένων 
εργαζομένων για τους οποίους ζητήθηκε 
βοήθειας στην απασχόληση ή 
αυτοαπασχόληση. Η συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί να 
περιλάβει, ειδικότερα:

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, 
επαγγελματική καθοδήγηση, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, 
βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά 
εργασίας, προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για 
αυτοαπασχόληση και σύσταση επιχείρησης 
ή για αλλαγή ή προσαρμογή της 
δραστηριότητας (περιλαμβάνοντας 
επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 
στοιχεία), δραστηριότητες συνεργασίας, 
ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και 
επανακατάρτιση, περιλαμβάνοντας 
δεξιότητες της τεχνολογίας πληροφοριών 
και επικοινωνιών και πιστοποίηση της 

α) συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, 
επαγγελματική καθοδήγηση, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, 
βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά 
εργασίας, προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για 
αυτοαπασχόληση και σύσταση επιχείρησης 
ή για αλλαγή ή προσαρμογή της 
δραστηριότητας (περιλαμβάνοντας 
επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 
στοιχεία), βοήθεια με σκοπό τη 
δημιουργία μικροεπιχειρήσεων,
δραστηριότητες συνεργασίας, ειδικά 
σχεδιασμένη κατάρτιση και 
επανακατάρτιση, περιλαμβάνοντας 
δεξιότητες της τεχνολογίας πληροφοριών 
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αποκτηθείσας πείρας· και επικοινωνιών και πιστοποίηση της 
αποκτηθείσας πείρας·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, 
όπως επιδόματα για την αναζήτηση 
εργασίας, κίνητρα των εργοδοτών για 
προσλήψεις, επιδόματα κινητικότητας, 
διαβίωσης ή κατάρτισης
(περιλαμβανομένων των επιδομάτων για 
άτομα που παρέχουν φροντίδα ή για 
υπηρεσίες αντικατάστασης στον 
γεωργικό κλάδο) που περιορίζονται στο 
σύνολό τους στη διάρκεια της 
τεκμηριωμένης ενεργητικής αναζήτησης 
εργασίας ή της διά βίου μάθησης ή των 
δραστηριοτήτων κατάρτισης·

β) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, 
όπως επιδόματα για την αναζήτηση 
εργασίας, κίνητρα των εργοδοτών για 
προσλήψεις, επιδόματα κινητικότητας, 
διαβίωσης ή κατάρτισης
(περιλαμβανομένων των επιδομάτων για 
άτομα που παρέχουν φροντίδα) που 
περιορίζονται στο σύνολό τους στη 
διάρκεια της τεκμηριωμένης ενεργητικής 
αναζήτησης εργασίας ή της διά βίου 
μάθησης ή των δραστηριοτήτων 
κατάρτισης·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που 
συνδέει τις απολύσεις με τις μεγάλες 
διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου ή με σοβαρή 
διαταραχή της τοπικής, περιφερειακής ή 
εθνικής οικονομίας που προκαλείται από 
απροσδόκητη κρίση ή με τη νέα 
κατάσταση της αγοράς στον γεωργικό 
κλάδο στο κράτος μέλος και απορρέει 
από τις συνέπειες εμπορικής συμφωνίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το 
άρθρο XXIV της ΓΣΔΕ ή πολυμερούς 
συμφωνίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου βάσει του άρθρου 
2 στοιχείο γ). Η ανάλυση αυτή βασίζεται 

α) τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που 
συνδέει τις απολύσεις με τις μεγάλες 
διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου ή με σοβαρή 
διαταραχή της τοπικής, περιφερειακής ή 
εθνικής οικονομίας που προκαλείται από 
απροσδόκητη κρίση. Η ανάλυση αυτή 
βασίζεται σε στατιστικές ή άλλες 
πληροφορίες στο καταλληλότερο επίπεδο 
για να καταδειχτεί η ικανοποίηση των 
κριτηρίων παρέμβασης που ορίζονται στο 
άρθρο 4,
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σε στατιστικές ή άλλες πληροφορίες στο 
καταλληλότερο επίπεδο για να καταδειχτεί 
η ικανοποίηση των κριτηρίων παρέμβασης 
που ορίζονται στο άρθρο 4,

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) όταν η εταιρεία συνεχίζει τις 
δραστηριότητές της μετά από διακοπές 
απασχόλησης, γραπτή εξήγηση των 
νομικών υποχρεώσεων στις οποίες 
υπόκειται και των μέτρων που έλαβε εν 
είδει μέριμνας για τους απολυμένους 
εργαζομένους,

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) διαδικασίες που ακολουθούνται για την 
παροχή συμβουλών από κοινωνικούς 
εταίρους ή άλλες σχετικές οργανώσεις, 
κατά περίπτωση,

ζ) διαδικασίες που ακολουθούνται για την 
παροχή συμβουλών από τους 
ενδιαφερόμενους εργαζομένους ή τους 
εκπροσώπους τους, τους κοινωνικούς 
εταίρους, τοπικές και περιφερειακές 
αρχές ή άλλες σχετικές οργανώσεις, κατά 
περίπτωση,

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) τα ονόματα των οργανισμών που 
προσφέρουν τη δέσμη μέτρων στα κράτη 
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μέλη,

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα) πληροφορίες σχετικά με το αν η 
επιχείρηση υπήρξε λήπτης προηγούμενης 
χρηματοδοτήσεως από το Ταμείο 
Συνοχής ή τα Διαρθρωτικά Ταμεία της 
Ένωσης ή αν έλαβε έμμεση ενίσχυση από 
τα ενωσιακά προγράμματα στήριξης 
μέσω χρηματοδοτήσεως για υποδομές 
και έργα που αφορούν τις 
δραστηριότητες της εταιρείας ή των 
εργαζομένων της τα προηγούμενα 10 
χρόνια,

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρέμβαση για απολυμένους 
εργαζομένους συμπληρώνει τις ενέργειες 
των κρατών μελών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

1. Η παρέμβαση για απολυμένους 
εργαζομένους συμπληρώνει και δεν 
αντικαθιστά τις ενέργειες των κρατών 
μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά 
περιορίζεται στα αναγκαία για την επίδειξη 
αλληλεγγύης και υποστήριξης στους 
μεμονωμένους απολυμένους 

2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά 
περιορίζεται στα αναγκαία για την επίδειξη 
αλληλεγγύης και υποστήριξης στους 
μεμονωμένους απολυμένους 
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εργαζομένους. Οι δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠ 
συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης 
και του κράτους μέλους και με τους 
κανόνες κρατικής βοήθειας.

εργαζομένους. Οι δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠ 
συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης 
και του κράτους μέλους και με τους 
κανόνες κρατικής βοήθειας και δεν 
αντικαθιστούν τις ενέργειες για τις οποίες 
είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη και οι 
εταιρείες.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το 
δικαίωμα σε ευεργέτημα από το ΕΤΠ δεν 
επηρεάζει την επιλεξιμότητα για 
ευεργέτημα από οιοδήποτε άλλο ταμείο 
της Ένωσης.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής 
περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών 
και καθοδήγησης για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επιτροπή
μπορεί επίσης να παράσχει πληροφορίες 
σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ΕΤΠ 
στους ευρωπαίους και εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους.

4. Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής 
περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών 
και καθοδήγησης για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επιτροπή
παρέχει επίσης σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές για τη χρησιμοποίηση του ΕΤΠ 
στους ευρωπαίους και εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους καθώς και στις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές.
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή υλοποιεί δραστηριότητες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με 
περιπτώσεις του ΕΤΠ και τα 
αποτελέσματα.

3. Η Επιτροπή προβαίνει σε
δραστηριότητες ενημέρωσης και 
επικοινωνίας προκειμένου να εξασφαλίσει 
ότι οι δυνατότητες αυτές περιέρχονται εις 
γνώση όλων των χωρών, περιφερειών και 
τομέων απασχόλησης της Ένωσης και 
συντάσσει έκθεση σχετικά με την χρήση 
του ταμείου ετησίως ανά χώρα και ανά 
τομέα.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Βάσει της εκτίμησης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3, και ιδίως λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που 
πρέπει να υποστηριχτούν, τις 
προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο 
κόστος, η Επιτροπή εκτιμά και προτείνει, 
το ταχύτερο δυνατόν, το ποσό της τυχόν 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που μπορεί 
να χορηγηθεί εντός των ορίων των 
διαθέσιμων πόρων. Το ποσό δεν 
υπερβαίνει το 50 % του συνολικού 
εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή το 65 
% αυτού του κόστους στην περίπτωση 
αιτήσεων που υποβάλλει το κράτος μέλος 
στην επικράτεια του οποίου τουλάχιστον 
μία περιφέρεια του επιπέδου NUTS II είναι 
επιλέξιμη βάσει του στόχου «Σύγκλιση» 
των διαρθρωτικών ταμείων. Η Επιτροπή, 
στην εκτίμηση που διενεργεί για αυτές τις 
περιπτώσεις, αποφασίζει αν είναι 
δικαιολογημένο το ποσοστό 65 % 

1. Βάσει της εκτίμησης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3, και ιδίως λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που 
πρέπει να υποστηριχτούν, τις 
προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο 
κόστος, η Επιτροπή εκτιμά και προτείνει, 
το ταχύτερο δυνατόν, το ποσό της τυχόν 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που μπορεί 
να χορηγηθεί εντός των ορίων των 
διαθέσιμων πόρων. Το ποσό δεν 
υπερβαίνει το 50 % του συνολικού 
εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή το 65 
% αυτού του κόστους στην περίπτωση 
αιτήσεων που υποβάλλει το κράτος μέλος 
στην επικράτεια του οποίου τουλάχιστον 
μία περιφέρεια του επιπέδου NUTS II είναι 
επιλέξιμη βάσει του στόχου «Σύγκλιση» 
των διαρθρωτικών ταμείων. Η Επιτροπή, 
στην εκτίμηση που διενεργεί για αυτές τις 
περιπτώσεις, αποφασίζει αν είναι 
δικαιολογημένο το ποσοστό 65 % 
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συγχρηματοδότησης. συγχρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη 
δείκτες της κοινωνικής κατάστασης και 
της κατάστασης όσον αφορά την 
απασχόληση, όπως το διορθωμένο 
διαθέσιμο εισόδημα μετά τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που, βάσει της εκτίμησης 
που πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 3, η Επιτροπή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
χρηματοδοτική συνεισφορά, ειδοποιεί το
ταχύτερο δυνατόν το κράτος μέλος που 
έχει υποβάλει την αίτηση.

3. Σε περίπτωση που, βάσει της εκτίμησης 
που πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 3, η Επιτροπή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
χρηματοδοτική συνεισφορά, ειδοποιεί
αμέσως το κράτος μέλος που έχει 
υποβάλει την αίτηση.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από τις 
ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 στοιχείο η) κατά τις οποίες 
το κράτος μέλος αρχίζει τις 
εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους 
στοχοθετημένους εργαζομένους ή τις 
διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του 
ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 
1 και 3 αντίστοιχα. Στην περίπτωση των 
γεωργών, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά από την ημερομηνία που 
ορίζεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

1. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από τις 
ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 στοιχείο η) κατά τις οποίες 
το κράτος μέλος αρχίζει τις 
εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους 
στοχοθετημένους εργαζομένους ή τις 
διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του 
ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 
1 και 3 αντίστοιχα.
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε δεύτερου 
έτους και, για πρώτη φορά το 2015, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική 
και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
του κανονισμού 1927/2006 κατά τα 
προηγούμενα δύο έτη. Η έκθεση 
εστιάζεται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν μέσω του ΕΤΠ και 
περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, στοιχεία 
σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, 
τις αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις 
ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν, 
περιλαμβανομένης και της 
συμπληρωματικότητάς τους με ενέργειες 
που χρηματοδοτήθηκαν από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ και 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς 
και σχετικά με το κλείσιμο των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών. Πρέπει 
επίσης να παρέχει τεκμηριωμένα στοιχεία 
για τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν ή των 
οποίων το ποσό μειώθηκε λόγω έλλειψης 
επαρκών πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

1. Μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε δεύτερου 
έτους και, για πρώτη φορά το 2015, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική 
και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
του κανονισμού 1927/2006 κατά τα 
προηγούμενα δύο έτη. Η έκθεση 
εστιάζεται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν μέσω του ΕΤΠ και 
περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, στοιχεία 
σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, 
τις αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις 
ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν, 
περιλαμβανομένης και της 
συμπληρωματικότητάς τους με ενέργειες 
που χρηματοδοτήθηκαν από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ 
καθώς και σχετικά με το κλείσιμο των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών. Πρέπει 
επίσης να παρέχει τεκμηριωμένα στοιχεία 
για τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν ή των 
οποίων το ποσό μειώθηκε λόγω έλλειψης 
επαρκών πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αξιολογήσεις αυτές περιλαμβάνουν 
αριθμητικά δεδομένα που εμφαίνουν τον 
αριθμό των αιτήσεων και καλύπτουν τις 
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επιδόσεις των προγραμμάτων ανά χώρα 
και ανά τομέα, ώστε να εκτιμηθεί κατά 
πόσο το ΕΤΠ φθάνει στους δικαιούχους 
που αποτελούν τον στόχο του.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 διαγράφεται
Δημοσιονομική διαχείριση της 

υποστήριξης προς τους γεωργούς
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 21 και 
22, η υποστήριξη των γεωργών θα 
αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης και θα 
ελέγχεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. … σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της ΚΓΠ.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Vilija Blinkevičiūtė

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Ο σεβασμός της ισότητας των 
φύλων επιβεβαιώνεται στο σύνολο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ως μια από 
τις βασικές αρχές της Ένωσης, 
τονίζοντας την ανάγκη για την προώθηση 
πολιτικών υπέρ της ισότητας των φύλων 
προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή του 
εργατικού δυναμικού και να συμβάλλει 
στην ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή. Στην εμβληματική πρωτοβουλία 
"Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις 
εργασίας" παρατηρείται ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να προωθήσουν νέες μορφές 
ισορροπημένου συνδυασμού 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
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και την ισότητα των φύλων. Επιπλέον, το 
2010, η Επιτροπή υιοθέτησε μια 
στρατηγική για την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
στην Ευρώπη με στόχο, ιδίως, να κάνει 
καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των 
γυναικών, συμβάλλοντας έτσι στους 
γενικούς οικονομικούς και κοινωνικούς 
στόχους της Ένωσης. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Ο επιζήμιος αντίκτυπος της 
απώλειας θέσεων εργασίας επιδεινώνεται 
για ορισμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερες δυσχέρειες κατά την 
επανένταξη στην αγορά εργασίας, 
ιδιαίτερα για εργαζόμενες με χαμηλή 
ειδίκευση ή ανειδίκευτες εργαζόμενες, 
ανύπαντρες μητέρες και γυναίκες με 
ευθύνες παροχής φροντίδας. Η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
και ο αντίκτυπός της στη μείωση της 
χρηματοδότησης του δημόσιου τομέα 
οδήγησε με τη σειρά του, σε περαιτέρω 
απώλεια θέσεων εργασίας και σε 
μεγαλύτερη ανασφάλεια για εκατομμύρια 
γυναίκες, κυρίως εκείνες που 
απασχολούνται με συμβάσεις προσωρινής 
ή μερικής απασχόλησης και με συνθήκες 
εποχιακής απασχόλησης. Η ισότιμη 
πρόσβαση στο ΕΤΠ θα πρέπει ως εκ 
τούτου να ισχύει για όλες τις συμβάσεις 
εργασίας,
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η 
εφαρμογή των προτεραιοτήτων, που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ, 
συμβάλλουν στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το 
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα 
των Φύλων 2010 - 2020. 
Η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών πρέπει να συμπεριλαμβάνει 
στοιχεία και δείκτες κατανεμημένους ανά 
φύλο, στόχους και κριτήρια σχετικά με 
της ισότητα των φύλων και να προβλέπει 
τη συμμετοχή αρμοδίων για την ισότητα 
των φύλων φορέων σε διάφορα στάδια 
της εφαρμογής, και ειδικότερα κατά τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Για την προστασία της διάστασης 
του φύλου στο πλαίσιο του ΕΤΠ, πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες 
που αναγκάζονται να δέχονται 
περιστασιακές εργασίες, μερικής και 
προσωρινής απασχόλησης, λόγω των 
πολλών διακοπών εργασίας που πρέπει να 
ζητούν για λόγους μητρότητας και για να 
φροντίζουν τα παιδιά και τα ηλικιωμένα 
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μέλη της οικογένειας.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την κατάρτιση της συντονισμένης 
δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής 
για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα 
συμβάλλουν σημαντικά στην 
απασχολησιμότητα των απολυμένων 
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδιώκουν την επανένταξη στην 
απασχόληση ή σε νέες δραστηριότητες για 
το 50% τουλάχιστον των στοχευόμενων 
εργαζομένων μέσα σε 12 μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

(10) Για την κατάρτιση της συντονισμένης 
δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής 
για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα 
συμβάλλουν σημαντικά στην 
απασχολησιμότητα των απολυμένων 
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδιώκουν την επανένταξη στην 
απασχόληση ή σε νέες δραστηριότητες για 
το 50% τουλάχιστον των στοχευόμενων 
εργαζομένων μέσα σε 12 μήνες από την 
παροχή της συνδρομής.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενέργειες που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο 
σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχεία α) και β) 
αποσκοπούν να διασφαλιστεί ότι 
τουλάχιστον το 50 % των εργαζομένων 
που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες 
βρίσκουν σταθερή απασχόληση μέσα σε 
ένα χρόνο από την ημερομηνία 
εφαρμογής.

Οι ενέργειες που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο 
σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχεία α) και β) 
αποσκοπούν να διασφαλιστεί ότι 
τουλάχιστον το 50 % των εργαζομένων 
που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες 
βρίσκουν σταθερή απασχόληση μέσα σε 
ένα χρόνο από την παροχή της 
συνδρομής.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(- α) «η αρχή της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών» σημαίνει ότι δεν 
θα υπάρχει καμία διάκριση βάσει φύλου 
στα διάφορα στάδια της εφαρμογής της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς, ειδικότερα 
όσον αφορά την επιλογή ομάδων στόχου 
και τον καθορισμό κριτηρίων, δεικτών 
και δικαιούχων·

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, 
όπως επιδόματα για την αναζήτηση 
εργασίας, κίνητρα των εργοδοτών για 
προσλήψεις, επιδόματα κινητικότητας, 
διαβίωσης ή κατάρτισης 
(περιλαμβανομένων των επιδομάτων για 
άτομα που παρέχουν φροντίδα ή για 
υπηρεσίες αντικατάστασης στον γεωργικό 
κλάδο) που περιορίζονται στο σύνολό τους 
στη διάρκεια της τεκμηριωμένης 
ενεργητικής αναζήτησης εργασίας ή της 
διά βίου μάθησης ή των δραστηριοτήτων 
κατάρτισης·

(β) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, 
όπως επιδόματα για την αναζήτηση 
εργασίας, κίνητρα των εργοδοτών για 
προσλήψεις, επιδόματα κινητικότητας, 
διαβίωσης ή κατάρτισης 
(περιλαμβανομένων των επιδομάτων για 
την φροντίδα των παιδιών ή άλλων 
εξαρτωμένων μελών ή για υπηρεσίες 
αντικατάστασης στον γεωργικό κλάδο) που 
περιορίζονται στο σύνολό τους στη 
διάρκεια της τεκμηριωμένης ενεργητικής 
αναζήτησης εργασίας ή της διά βίου 
μάθησης ή των δραστηριοτήτων 
κατάρτισης·

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως (γ) μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως 
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μειονεκτούντων ή ηλικιωμένων 
εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να 
παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά 
εργασίας.

μειονεκτούντων εργαζομένων, και εκείνων 
που αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο 
φτώχειας, όπως είναι οι γυναίκες -ιδίως 
οι άγαμες μητέρες- ή ηλικιωμένων 
εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να 
παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά 
εργασίας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) χρηματοπιστωτικά μέτρα, για 
παράδειγμα, μέσα, όπως η μικροπίστωση, 
για τη στήριξη των εργαζομένων που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη 
κατάσταση, όπως τα άτομα με αναπηρία, 
οι ανύπαντρες μητέρες και οι 
ηλικιωμένοι.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των μέτρων στο σημείο β) δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 50 % του 
συνολικού κόστους της συντονισμένης 
δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

διαγράφεται

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εντοπισμό, κατά περίπτωση, των 
επιχειρήσεων που προβαίνουν σε 

(γ) εντοπισμό, κατά περίπτωση, των 
επιχειρήσεων που προβαίνουν σε 
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απολύσεις, των προμηθευτών ή των 
παραγωγών των επόμενων σταδίων του 
προϊόντος, των τομέων, καθώς και των 
κατηγοριών των εργαζομένων για τους 
οποίους πρόκειται να ζητηθεί βοήθεια,

απολύσεις, των προμηθευτών ή των 
παραγωγών των επόμενων σταδίων του 
προϊόντος, των τομέων, καθώς και των 
κατηγοριών των εργαζομένων για τους 
οποίους πρόκειται να ζητηθεί βοήθεια, με 
τη χρήση δεδομένων κατανεμημένων με 
βάση το φύλο·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου προωθούνται στα 
διάφορα στάδια της εφαρμογής της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
τα δέοντα μέτρα για την πρόληψη 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού και τον 
τύπο της σύμβασης απασχόλησης ή τη 
σχέση εργασίας κατά τα διάφορα στάδια 
εφαρμογής του ΕΤΠ και ιδιαίτερα κατά 
την πρόσβαση σε αυτό.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, 
πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα 
ανέχονται καμία διάκριση λόγω φύλου 
και ότι θα εξασφαλίζουν ότι η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
προωθούνται στα διάφορα στάδια της 
εφαρμογής της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς, ειδικότερα όσον αφορά την 
επιλογή ομάδων στόχου και τον 
καθορισμό κριτηρίων, δεικτών και 
δικαιούχων·

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την 
πρόληψη διακρίσεων λόγω φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
και τον τύπο της σύμβασης απασχόλησης 
ή τη σχέση εργασίας κατά τα διάφορα 
στάδια εφαρμογής του ΕΤΠ και ιδιαίτερα 
κατά την πρόσβαση σε αυτό.
Κατά την υποβολή αιτήσεων και κατά 
την χρήση πόρων από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, τα κράτη μέλη 
υποστηρίζουν ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες 
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ομάδες της κοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, 
των οποίων το σημαντικό χάσμα αμοιβών 
μεταξύ των φύλων επηρεάζει επίσης το 
ύψος των ασφαλιστικών παροχών 
απασχόλησης, ενώ η μακροχρόνια 
ανεργία μειώνει περαιτέρω τις 
συνταξιοδοτικές απολαβές.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από τις 
ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 στοιχείο η) κατά τις οποίες 
το κράτος μέλος αρχίζει τις 
εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους 
στοχοθετημένους εργαζομένους ή τις 
διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του 
ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 
1 και 3 αντίστοιχα. Στην περίπτωση των 
γεωργών, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά από την ημερομηνία που 
ορίζεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από τις 
ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 στοιχείο στ) κατά τις οποίες 
το κράτος μέλος αρχίζει τις 
εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους 
στοχοθετημένους εργαζομένους ή τις 
διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του 
ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 
1 και 3 αντίστοιχα. Στην περίπτωση των 
γεωργών, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά από την ημερομηνία που 
ορίζεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο 15 μήνες μετά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή 
μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην 
κατ'εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3, το κράτος μέλος υποβάλλει 

Το αργότερο 15 μήνες μετά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή 
μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην 
κατ'εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3, το κράτος μέλος υποβάλλει 
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ενδιάμεση έκθεση στην Επιτροπή για την 
εφαρμογή της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς, περιλαμβάνοντας την 
χρηματοδότηση, την τήρηση προθεσμιών 
και τον τύπο των ενεργειών που έχουν ήδη 
διενεργηθεί, καθώς και για τον ρυθμό 
επανένταξης στην απασχόληση ή για νέες 
δραστηριότητες που επιτεύχθηκαν 12 
μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης.

ενδιάμεση έκθεση στην Επιτροπή για την 
εφαρμογή της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς, περιλαμβάνοντας την 
χρηματοδότηση, την τήρηση προθεσμιών 
και τον τύπο των ενεργειών που έχουν ήδη 
διενεργηθεί, καθώς και για τον ρυθμό 
επανένταξης στην απασχόληση, με 
ιδιαίτερη αναφορά στη διάσταση του 
φύλου, ή για νέες δραστηριότητες που 
επιτεύχθηκαν 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) περιγραφή των ενεργειών που έχουν 
αναληφθεί και σχεδιαστεί από τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τα ταμεία 
της Ένωσης, τους κοινωνικούς εταίρους 
και τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνοντας 
εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο 
συνεισφέρουν στην επανένταξη των 
εργαζομένων στην απασχόληση ή σε νέες 
δραστηριότητες.

(β) περιγραφή των ενεργειών που έχουν 
αναληφθεί και σχεδιαστεί από τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τα ταμεία 
της Ένωσης, τους κοινωνικούς εταίρους 
και τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνοντας 
εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο 
συνεισφέρουν στην επανένταξη των 
εργαζομένων στην απασχόληση ή σε νέες 
δραστηριότητες καθώς και στην τήρηση 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Όποτε είναι εφικτό, τα δεδομένα θα 
χωρίζονται (κατανέμονται) κατά φύλο.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε δεύτερου 
έτους και, για πρώτη φορά το 2015, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική 
και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
του κανονισμού 1927/2006 κατά τα 
προηγούμενα δύο έτη. Η έκθεση 
εστιάζεται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν μέσω του ΕΤΠ και 
περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, στοιχεία 
σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, 
τις αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις 
ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν, 
περιλαμβανομένης και της 
συμπληρωματικότητάς τους με ενέργειες 
που χρηματοδοτήθηκαν από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και σχετικά 
με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών. Πρέπει επίσης να παρέχει 
τεκμηριωμένα στοιχεία για τις αιτήσεις 
που απορρίφθηκαν ή των οποίων το ποσό 
μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών 
πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

1. Μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε δεύτερου 
έτους και, για πρώτη φορά το 2015, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική 
και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
του κανονισμού 1927/2006 κατά τα 
προηγούμενα δύο έτη. Η έκθεση 
εστιάζεται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν μέσω του ΕΤΠ και 
περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, στοιχεία 
σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, 
τις αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις 
ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν, καθώς 
και τις πληροφορίες που αφορούν τις 
δραστηριότητες που επιδιώκει ο στόχος 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, πληροφορίες και στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με το ποσοστό 
επανένταξης των εργαζομένων, με 
ιδιαίτερη μνεία των πιο ευάλωτων 
κατηγοριών, όπως οι γυναίκες και οι 
ηλικιωμένοι, καθώς και σχετικά με το 
κλείσιμο των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών. Υπό αυτό το πρίσμα, η 
έκθεση θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της 
συμπληρωματικότητάς τους των εν λόγω 
δράσεων και δραστηριοτήτων, με 
ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Επίσης θα παρέχει 
τεκμηριωμένα στοιχεία για τις αιτήσεις 
που απορρίφθηκαν ή των οποίων το ποσό 
μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών 
πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας. Όλα τα 
δεδομένα στην έκθεση θα χωρίζονται 
(κατανέμονται) κατά φύλο.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εκ των υστέρων αξιολόγηση, έως την 
31η Δεκεμβρίου 2022, με την αρωγή 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, 
προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπος του 
ΕΤΠ και η προστιθέμενη αξία του.

(β) εκ των υστέρων αξιολόγηση, έως την 
31η Δεκεμβρίου 2022, με την αρωγή 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων,
συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων 
στον τομέα της ισότητας των φύλων,
προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπος του 
ΕΤΠ και η προστιθέμενη αξία του.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εξακριβώνουν εάν έχουν δημιουργηθεί 
και εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης 
και ελέγχου κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ορθή 
χρησιμοποίηση των κονδυλίων της 
Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

(α) εξακριβώνουν εάν έχουν δημιουργηθεί 
και εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης 
και ελέγχου κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ορθή 
χρησιμοποίηση των κονδυλίων της 
Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών κα 
γυναικών·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Κατά το διαχειριστικό και 
χρηματοπιστωτικό έλεγχο, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι στους εποπτικούς 
φορείς συμπεριλαμβάνονται 
εμπειρογνώμονες του τομέα της ισότητας 
των φύλων.
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