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Τροπολογία 1
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα
νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για 
να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους 
εργαζομένους που πλήττονται από τις 
συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου 
εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και 
δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει 
πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους 
που απολύονται στο πλαίσιο 
διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου και να τους 
ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην 
αγορά εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 2
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα 
να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες 
για τη βελτίωση των διαδικαστικών και 
δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την 
επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ· 
εκτιμά στο πλαίσιο αυτό τη βελτιωμένη 
διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε 
συνέχεια του αιτήματός του για επίσπευση 
της διάθεσης των κονδυλίων, με την οποία 
η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά 
την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για 
κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στην 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί 
με την πρόταση κινητοποίησης του 
Ταμείου· ελπίζει ότι, στο πλαίσιο των 
επικείμενων αναθεωρήσεων του ΕΤΠ, θα 
επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στη 

1. ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα 
να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες 
για τη βελτίωση των διαδικαστικών και 
δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την 
επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ· 
εκτιμά στο πλαίσιο αυτό τη βελτιωμένη 
διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε 
συνέχεια του αιτήματός του για επίσπευση 
της διάθεσης των κονδυλίων, με την οποία 
η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά 
την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για 
κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στην 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί 
με την πρόταση κινητοποίησης του 
Ταμείου· ελπίζει ότι, στο πλαίσιο των 
επικείμενων αναθεωρήσεων του ΕΤΠ, θα 
επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στη 
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διαδικασία και ότι θα επιτευχθεί 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, 
διαφάνεια και ορατότητα σε σχέση με το 
Ταμείο·

διαδικασία και ότι θα επιτευχθεί 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, 
διαφάνεια και ορατότητα σε σχέση με το 
Ταμείο· επισημαίνει, ωστόσο, τη μεγάλη 
περίοδο αξιολόγησης της συγκεκριμένης 
αίτησης σχετικά με την κινητοποίηση του 
ΕΤΠ για την Renault s.a.s και επτά 
προμηθευτές της· επισημαίνει ότι η 
περίοδος αξιολόγησης της αίτησης αυτής 
ήταν μεγαλύτερη από ό,τι για 
οποιαδήποτε άλλη αίτηση κινητοποίησης 
του ΕΤΠ από τη δημιουργία του το 2007·

Or. en

Τροπολογία 3
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. πιστεύει ότι η καθυστέρηση αυτή 
ζημίωσε ορισμένους από τους 
εργαζομένους οι οποίοι δεν συμμετείχαν 
στα μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν από 
το ΕΤΠ και προτίμησαν την πρόωρη 
συνταξιοδότηση, διότι τα συνταξιοδοτικά 
τους δικαιώματα αλλοιώθηκαν λόγω της 
μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού 
συστήματος που πραγματοποιήθηκε στο 
μεταξύ· θεωρεί ότι λόγω της 
συγκεκριμένης εξέλιξης στο νομικό 
περιβάλλον, η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει 
ζητήσει να προσφερθεί στους εν λόγω 
εργαζομένους η δυνατότητα συμμετοχής 
στα μέτρα του ΕΤΠ·

Or. en

Τροπολογία 4
Estelle Grelier, Frédéric Daerden
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. επισημαίνει ότι, λόγω της 
καθυστέρησης μεταξύ της υλοποίησης 
των μέτρων για τους απολυμένους 
εργαζόμενους και της επικύρωσης του 
αιτήματος για κινητοποίηση του ΕΤΠ 
από την Επιτροπή υπάρχουν ήδη τα 
πρώτα αποτελέσματα σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών· 
εκφράζει την αποδοκιμασία του για τα 
χαμηλά ποσοστά επιτυχίας και ζητεί 
αυστηρότερη αξιολόγηση και 
περισσότερη καθοδήγηση από την 
Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι η προσφερόμενη κατάρτιση 
ανταποκρίνεται στις τάσεις της τοπικής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 5
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών 
οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και 
ταχείας διαδικασίας έγκρισης των 
αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση 
του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και 
χρονικά περιορισμένης ατομικής 
ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη 
των εργαζομένων που απολύθηκαν ως 
αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην 
επανένταξη στην αγορά εργασίας των 
εργαζομένων που απολύονται·

2. υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών 
οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και 
ταχείας διαδικασίας έγκρισης των 
αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση 
του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και 
χρονικά περιορισμένης ατομικής 
ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη 
των εργαζομένων που απολύθηκαν ως 
αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην 
επανένταξη στην αγορά εργασίας των 
εργαζομένων που απολύονται, και 
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ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε 
επισφαλέστερη θέση και έχουν τη 
χαμηλότερη κατάρτιση·

Or. lt

Τροπολογία 6
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
κανονισμού ΕΤΠ, πρέπει να εξασφαλίζεται 
ότι το ΕΤΠ στηρίζει την επανένταξη στην 
αγορά εργασίας των μεμονωμένων 
εργαζομένων που απολύονται· 
υπογραμμίζει, περαιτέρω, ότι τα μέτρα 
που χρηματοδοτεί το ΕΤΠ θα πρέπει να
οδηγούν σε μακροπρόθεσμη απασχόληση· 
επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το 
ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες 
που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων 
βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή 
των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα 
αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

3. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
κανονισμού ΕΤΠ, πρέπει να εξασφαλίζεται 
ότι το ΕΤΠ στηρίζει την επανένταξη στην 
αγορά εργασίας των μεμονωμένων 
εργαζομένων που απολύονται·
υπογραμμίζει, περαιτέρω, ότι το ΕΤΠ 
μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο 
ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς 
εργασίας, που οδηγούν σε μακροπρόθεσμη 
απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η 
συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να 
αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν 
ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της 
νομοθεσίας των κρατών μελών ή των 
συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα 
αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

Or. lt

Τροπολογία 7
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που 
παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη 
δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών, που 

4. επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που 
παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη 
δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών, που 
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θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, 
περιλαμβάνουν στοιχεία για τη 
συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες 
που χρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει το 
αίτημά του προς την Επιτροπή να 
περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των 
δεδομένων αυτών και στις ετήσιες εκθέσεις 
της·

θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, 
περιλαμβάνουν στοιχεία για τον 
συντονισμό και τη συμπληρωματικότητά 
τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται 
από τα διαρθρωτικά ταμεία· 
επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την 
Επιτροπή να περιλαμβάνει συγκριτική 
αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και στις 
ετήσιες εκθέσεις της·

Or. lt

Τροπολογία 8
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. επισημαίνει ότι η Renault 
χρησιμοποιεί τώρα προσωπικό έκτακτης 
απασχόλησης και εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το 
ΕΤΠ μπορεί να προσφέρει στις 
πολυεθνικές εταιρείες ένα κίνητρο για να 
αντικαταστήσουν τη συμβατική 
απασχόληση με ένα πιο ευέλικτο και 
επισφαλές εργασιακό καθεστώς· πιστεύει 
ότι το θέμα αυτό πρέπει να 
αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της 
επικείμενης αναθεώρησης του 
κανονισμού για το ΕΤΠ·

Or. en

Τροπολογία 9
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
προβλεπόμενη ενίσχυση της θέσης 
04.05.01. του προϋπολογισμού με 
50.000.000 ευρώ μέσω του διορθωτικού 
προϋπολογισμού 2/2011, η οποία θα 
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του ποσού 
που χρειάζεται στη συγκεκριμένη 
περίπτωση·

6. επισημαίνει την προβλεπόμενη 
ενίσχυση της θέσης 04.05.01. του 
προϋπολογισμού με 50.000.000 ευρώ μέσω 
του διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2011, 
η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη 
του ποσού που χρειάζεται στη 
συγκεκριμένη περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 10
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μεριμνήσουν για τη σύσταση 
των απαιτούμενων μηχανισμών, 
προκειμένου να αποφεύγεται η επικάλυψη 
της χρηματοδότησης από τα 
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, σύμφωνα 
με το άρθρο 6 παρ. 5 του κανονισμού 
(ΕΚ) 1927/2006.

Or. lt


