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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 
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 

                                               
1 ΕΕ L 406 της 30.12.06, σ.1.
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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 
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.
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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

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 
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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)

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 
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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 
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. 
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 
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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 
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.
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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.

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 

(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 
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απολύσεων. Αναφορικά με τους γεωργούς, 
πρέπει να οριστούν από την Επιτροπή τα 
αναγκαία κριτήρια σε σχέση με τις 
συνέπειες κάθε εμπορικής συμφωνίας.

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.

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 

(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 
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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.

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 
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

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 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.

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 

(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 
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είναι περιορισμένη. 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.

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 
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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.

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 

(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 %.
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μία περιφέρεια στο επίπεδο NUTS II 
βάσει του στόχου της «Σύγκλιση» των 
διαρθρωτικών ταμείων.

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 
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.

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 

(16) Προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες που προκύπτουν τους τελευταίους 
μήνες κάθε έτους, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον ένα τέταρτο 
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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.

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.

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 
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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

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
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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

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.
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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 
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 

(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 
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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.

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 
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

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα καταστήσει 
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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 
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 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
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.



PE487.691v02-00 22/37 AD\916535EL.doc

EL

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),

(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 
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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 
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 32
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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, 
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

1. Το κράτος μέλος υποβάλλει πλήρη 
αίτηση στην Επιτροπή, στη γλώσσα του 
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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.

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.

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 

(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 
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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,

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

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
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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

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 

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 
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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.

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

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 

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 
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της συνεισφοράς του ΕΤΠ. 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

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 

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 
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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.

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 
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 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.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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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 
προτεραιότητες. Στην περίπτωση 
διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερών 
συσκέψεων.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
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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 
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 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 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τροπολογία 49
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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

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
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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 
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
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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 
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.
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Αιτιολόγηση

Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, το 
οποίο διαγράφεται.
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