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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. 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 εργαζόμενους 
που απολύονται στο πλαίσιο μεγάλων 
διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου και να τους 
ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην 
αγορά εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 2
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών 
οργάνων για εξασφάλιση 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 των εργαζομένων που 
απολύονται στην αγορά εργασίας, και 
ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε 
επισφαλέστερη θέση και έχουν τη 
χαμηλότερη κατάρτιση·
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Τροπολογία 3
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 κάθε 
απολυμένου στην αγορά εργασίας· 
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 κάθε 
απολυμένου στην αγορά εργασίας· 
υπογραμμίζει, περαιτέρω, ότι από την 
ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορούν να 
συγχρηματοδοτούνται 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·
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Τροπολογία 4
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που 
παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη 
δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών, που 
θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, 
περιλαμβάνουν στοιχεία για τη 
συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες 
που χρηματοδοτούνται από τα 

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

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·
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Τροπολογία 5
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι μετά τα επανειλημμένα 
αιτήματά του, στον προϋπολογισμό του 
2011 εγγράφηκαν, για πρώτη φορά, 
πιστώσεις πληρωμών ύψους 47.608.950 
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 επομένως δικαιούται 
ιδιαίτερες πιστώσεις ώστε να 
αποφεύγονται οι μεταφορές από άλλες 
θέσεις, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, οι 
οποίες θα μπορούσαν να είναι εις βάρος 
της επίτευξης των διαφόρων πολιτικών 
στόχων·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι μετά τα επανειλημμένα 
αιτήματά του, στον προϋπολογισμό του 
2011 εγγράφηκαν, για πρώτη φορά, 
πιστώσεις πληρωμών ύψους 47.608.950 
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 επομένως δικαιούται 
ιδιαίτερες πιστώσεις ώστε να 
αποφεύγονται οι μεταφορές από άλλες 
θέσεις, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, οι 
οποίες θα μπορούσαν να είναι εις βάρος 
της επίτευξης των διαφόρων πολιτικών 
στόχων· τονίζει ότι η κινητοποίηση του 
ΕΤΠ στις πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων δεν πρέπει να θέτει σε 
κίνδυνο την χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·
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Τροπολογία 6
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

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 για τη 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 για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση·
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Τροπολογία 7
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 a. 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·
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