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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
•

Γενικό πλαίσιο

Στην ανακοίνωσή της «Προϋπολογισµός για την Ευρώπη 2020»1, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υπογραµµίζει την ανάγκη να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά ένας αριθµός
προκλήσεων που αποτελούν σοβαρή απειλή για την κοινωνική συνοχή και την
ανταγωνιστικότητα. Oι προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν επειγόντως είναι
κυρίως: ελλείψεις δεξιοτήτων, χαµηλή απόδοση της ενεργητικής πολιτικής για την
αγορά εργασίας και ακατάλληλα εκπαιδευτικά συστήµατα, κοινωνικός αποκλεισµός
περιθωριοποιηµένων οµάδων και χαµηλή κινητικότητα του εργατικού δυναµικού.
Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα παροχής, στη διάρκεια του
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 2014-2020, ειδικής έκτακτης στήριξης στους
εργαζοµένους που απολύθηκαν κατόπιν µεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που
πυροδότησε η όλο και µεγαλύτερη παγκοσµιοποίηση της παραγωγής και η µορφή
του εµπορίου. Όπως συνέβη την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο 2007-2013,
αυτή η ειδική στήριξη πρέπει να παρέχεται µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ), που είναι ένα από υπάρχοντα ειδικά
µέσα, η κινητοποίηση των οποίων δεν επηρεάζει το ανώτατο όριο δαπανών του
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου.
Στην ίδια ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι, µέσω του ΕΤΠ, η Ένωση
θα είναι σε θέση να παράσχει στήριξη σε περιπτώσεις απολύσεων µεγάλης κλίµακας
που προκύπτουν λόγω σοβαρής διαταραχής στην τοπική, περιφερειακή ή εθνική
οικονοµία η οποία προκλήθηκε από την απροσδόκητη κρίση. Το πεδίο εφαρµογής
του ΕΤΠ θα επεκταθεί περαιτέρω για την παροχή µεταβατικής στήριξης στους
γεωργούς ώστε να διευκολυνθεί η προσαρµογή τους σε µια νέα κατάσταση της
αγοράς που προκύπτει από τη σύναψη εµπορικών συµφωνιών της Ένωσης που
επηρεάζουν τα γεωργικά προϊόντα.
•

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση συστάθηκε αρχικά για
όσο διάστηµα διαρκεί η προγραµµατική περίοδος 2007-2013 µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1927/20062 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.
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Με γνώµονα την κλίµακα και την ταχύτητα της εξέλιξης της χρηµατοπιστωτικής και
οικονοµικής κρίσης το 2008, η Επιτροπή, στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη
της οικονοµίας3, προέβλεπε την αναθεώρηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.
Εκτός από ορισµένες µόνιµες αλλαγές που βασίζονται στα πρώτα χρόνια της
εφαρµογής του ΕΤΠ, ο κύριος σκοπός αυτής της αναθεώρησης4 ήταν να παραταθεί
από την 1η Μαΐου 2009 έως τις 30 ∆εκεµβρίου 2011 το πεδίο εφαρµογής του ΕΤΠ,
ώστε να µπορέσει να επιδείξει αλληλεγγύη και να παράσχει υποστήριξη στους
εργαζοµένους που απολύθηκαν ως άµεση συνέπεια της χρηµατοπιστωτικής και
οικονοµικής κρίσης και να αυξήσει το ποσοστό συγχρηµατοδότησης από 50 σε 65%,
µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο το φόρτο για τα κράτη µέλη. Λαµβάνοντας υπόψη
τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη για δηµοσιονοµική εξυγίανση, η
Επιτροπή πρότεινε5 την παράταση της προσωρινής παρέκκλισης λόγω κρίσης µέχρι
τις 31 ∆εκεµβρίου 2012, δηλαδή έως το τέλος της περιόδου εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1927/2006.
Ο κύριος στόχος της παρούσας πρότασης είναι να εξασφαλιστεί η συνέχιση της
λειτουργίας του ΕΤΠ την επόµενη προγραµµατική περίοδο σύµφωνα µε τις βασικές
αρχές που ορίστηκαν για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020, που
επέκτεινε επίσης το πεδίο του ΕΤΠ, ώστε να συµπεριλάβει τους γεωργούς.
Σύµφωνα µε τον κύριο στόχο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, η πρόταση
αποσκοπεί στην επίδειξη αλληλεγγύης σε επίπεδο Ένωσης προς τους απολυµένους
εργαζοµένους που αντιµετώπισαν έκτακτες συνθήκες και στην παροχή στήριξης για
την ταχεία επανένταξή τους στην απασχόληση βάσει των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020».
Ειδικότερα, το ΕΤΠ θα παράσχει στήριξη σε περιπτώσεις στις οποίες οι εργαζόµενοι
απολύθηκαν λόγω µεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στα παγκόσµια εµπορικά
µοντέλα, σύµφωνα µε το αρχικό πεδίο του ΕΤΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Το ΕΤΠ θα µπορεί επίσης να ενεργεί σε
περίπτωση απροσδόκητης κρίσης που οδηγεί σε σοβαρές διαταραχές της τοπικής,
περιφερειακής ή εθνικής οικονοµίας. Τέτοιες απροσδόκητες κρίσεις θα µπορούσαν,
για παράδειγµα, να περιλαµβάνουν µεγάλη ύφεση σε σηµαντικούς εµπορικούς
εταίρους, κατάρρευση του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος συγκρίσιµη µε αυτή
που συνέβη το 2008, σοβαρό πρόβληµα στον εφοδιασµό µε ενέργεια ή βασικά
αγαθά, µια φυσική καταστροφή κ.τ.λ. Το ΕΤΠ θα διατίθεται επίσης για να βοηθήσει
τους γεωργούς να προσαρµοστούν σε µια νέα κατάσταση της αγοράς που προκύπτει
από εµπορική συµφωνία, όπως µια συµφωνία για τα γεωργικά προϊόντα που
συνάπτει η Ένωση. Παραδείγµατα τέτοιων επικείµενων εµπορικών συµφωνιών
βρίσκονται υπό διαπραγµάτευση µε τις χώρες Mercosur, ή στο πλαίσιο του
αναπτυξιακού προγράµµατος της Ντόχα του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ θα παραµείνει ένα έγκυρο µέσο
ευρωπαϊκού επιπέδου, µπορεί να υποβληθεί αίτηση για στήριξη των εργαζοµένων
από το ΕΤΠ, όταν ο αριθµός των απολύσεων φτάσει ένα κατώτατο όριο. Η εµπειρία
από τη λειτουργία του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 έδειξε ότι ένα κατώφλι 500
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απολύσεων µέσα σε µια δεδοµένη περίοδο αναφοράς είναι αποδεκτό, ιδιαίτερα αν
ληφθεί υπόψη η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για µικρότερο αριθµό απολύσεων
σε µικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές συνθήκες.
Για τον γεωργικό τοµέα, µπορεί να υποβληθεί αίτηση για το ΕΤΠ σε διαφορετική
βάση. Η εκ των προτέρων ενηµέρωση για τοµείς και/ή προϊόντα που είναι πιθανόν
να επηρεαστούν από αυξηµένες εισαγωγές ως άµεσο αποτέλεσµα των εµπορικών
συµφωνιών. Μετά την έναρξη ισχύος της εµπορικής συµφωνίας, οι υπηρεσίες της
Επιτροπής θα ελέγξουν περαιτέρω τους τοµείς ή τα προϊόντα για τα οποία
αναµένεται σηµαντική αύξηση των εισαγωγών στην Ένωση και σηµαντική µείωση
των τιµών και θα αξιολογήσουν το πιθανό αποτέλεσµα στο εισόδηµα του κλάδου. Σε
αυτή τη βάση, η Επιτροπή αναµένεται να ορίσει γεωργικούς κλάδους ή προϊόντα
και, κατά περίπτωση, περιφέρειες ως επιλέξιµες για πιθανή στήριξη από το ΕΤΠ. Τα
κράτη µέλη αναµένεται να έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για συνεισφορά
από το ΕΤΠ, µε την προϋπόθεση ότι µπορούν να αποδείξουν ότι οι επιλέξιµοι τοµείς
έχουν υποστεί σηµαντικές απώλειες που συνδέονται µε το εµπόριο, ότι οι γεωργοί
που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τοµείς επηρεάζονται και ότι έχουν εντοπίσει
και στοχοθετήσει τους θιγόµενους γεωργούς.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η στήριξη του ΕΚΠ διατίθεται σε εργαζοµένους
ανεξάρτητα από τη σύµβαση απασχόλησης ή τη σχέση απασχόλησης, η έννοια των
«εργαζοµένων» επεκτείνεται ώστε να συµπεριλάβει όχι µόνο τους εργαζοµένους µε
συµβάσεις απασχόλησης αορίστου χρόνου, όπως στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1927/2006, αλλά και τους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, τους
προσωρινά απασχολούµενους, τους ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες πολύ µικρών, µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων και τους αυτοαπασχολουµένους (συµπεριλαµβανοµένων
των γεωργών).
Καθώς για την πρόσβαση στην υποστήριξη του ΕΤΠ προϋπόθεση είναι οι
εργαζόµενοι να έχουν απολυθεί ή, για τους γεωργούς, να προσαρµόζουν αυτό το
τµήµα της δραστηριότητάς τους που επλήγη από τη σχετική εµπορική συµφωνία, η
πρόταση περιέχει ειδικές διατάξεις για τον τρόπο µε τον οποίο η απολύση πρέπει να
µετράται για κάθε εργαζόµενο.
Το ΕΤΠ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συµβάλει στους στόχους ανάπτυξης και
απασχόλησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Εποµένως, το ΕΤΠ επικεντρώνεται
σε ενεργητικά µέτρα της αγοράς εργασίας που αποσκοπούν στην ταχεία επανένταξη
των απολυµένων εργαζοµένων σε σταθερές θέσεις εργασίας. Όπως συµβαίνει και µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, η πρόταση αυτή παρέχει χρηµατοδοτική
συνεισφορά από το ΕΤΠ για µια δέσµη ενεργητικών µέτρων της αγοράς εργασίας.
∆εν µπορεί να συµβάλει στη χρηµατοδότηση παθητικών µέτρων, διότι δεν
συµβαδίζουν µε τους στόχους για ανάπτυξη και απασχόληση της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020». Επιδόµατα µπορεί να περιλαµβάνονται µόνο αν έχουν σχεδιαστεί
ως κίνητρα για τη διευκόλυνση της συµµετοχής των απολυµένων εργαζοµένων στα
ενεργητικά µέτρα της πολιτικής για την αγορά εργασίας. Προκειµένου να
διασφαλιστεί µια εύλογη ισορροπία µεταξύ των πραγµατικά ενεργητικών µέτρων για
την πολιτική της αγοράς εργασίας και των «ενεργοποιηµένων» επιδοµάτων, το
µερίδιο των επιδοµάτων σε µια συντονισµένη δέσµη ενεργητικών µέτρων της
αγοράς εργασίας έφτασε στο ανώτατο όριο.
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Για τους γεωργούς, συµπεριλαµβανοµένων όλων των µελών του νοικοκυριού που
εργάζονται στο αγρόκτηµα, τα µέτρα αναµένεται να επικεντρωθούν στην απόκτηση
κατάλληλης κατάρτισης και δεξιοτήτων και στη χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών
που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να προσαρµόσουν τις δραστηριότητές τους,
περιλαµβάνοντας τη διεξαγωγή νέων δραστηριοτήτων εντός και/ή εκτός γεωργίας,
καθώς και να υποστηρίξουν σε περιορισµένο βαθµό τις αρχικές επενδύσεις για την
αλλαγή ή την προσαρµογή των δραστηριοτήτων τους, ώστε να γίνουν διαρθρωτικά
πιο ανταγωνιστικοί και να τους επιτραπεί να διασφαλίσουν τις συνθήκες διαβίωσής
τους. Θα µπορούσε επίσης να δοθεί υποστήριξη στις δραστηριότητες συνεργασίας
προκειµένου να δηµιουργηθούν νέες επιλογές στην αγορά ιδιαίτερα για τους
γεωργούς µικρής κλίµακας.
Το ΕΤΠ τίθεται εκτός πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου λόγω της απρόβλεπτης
και επείγουσας φύσης των συνθηκών που δικαιολογούν τη διάθεση των πόρων του.
Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητά του επλήγη από τη µεγάλη διάρκεια και τις
διαδικαστικές απαιτήσεις της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Όλα τα µέρη που
συµµετέχουν στη διαδικασία ΕΤΠ πρέπει να έχουν κοινό µέληµα να µειωθεί όσο το
δυνατόν περισσότερο ο χρόνος από την ηµεροµηνία εφαρµογής της υποστήριξης από
το ΕΤΠ µέχρι την ηµεροµηνία πληρωµής καθώς και να απλοποιηθούν οι
διαδικασίες. Τα κράτη µέλη πρέπει να επιδιώκουν να υποβάλουν πλήρη αίτηση όσον
το δυνατόν συντοµότερα εφόσον ικανοποιούνται τα σχετικά κριτήρια· η Επιτροπή
πρέπει να αξιολογεί και να καταλήγει σε απόφαση για την επιλεξιµότητα αµέσως
µόλις υποβληθεί η πλήρης αίτηση, και η δηµοσιονοµική αρχή πρέπει να λαµβάνει
γρήγορα την απόφασή της για αποδέσµευση της χρηµατοδότησης από το ΕΤΠ. Για
να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν στην αρχή του έτους, η Επιτροπή θα
εξακολουθήσει να προτείνει, στο πλαίσιο της ετήσιας δηµοσιονοµικής διαδικασίας,
ένα ελάχιστο ποσό πιστώσεων για την ανάληψη υποχρεώσεων για την οικεία
δηµοσιονοµική γραµµή.
Λόγω της απρόβλεπτης φύσης των αναγκών που έχουν προκύψει και µπορούν
λάβουν υποστήριξη από το Ταµείο, είναι αναγκαίο να δεσµευτεί ένα Τµήµα των
ετήσιων ανώτατων ποσών για αιτήσεις χρηµατοδοτικής συνεισφοράς που
υποβάλλονται µετά την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτος. Σε περίπτωση που οι ανάγκες για
υποστήριξη από το ταµείο υπερβαίνουν το εναποµένον διαθέσιµο ποσό, οι προτάσεις
της Επιτροπής θα απηχούν την αναλογία που έχει οριστεί για υποστήριξη του
γεωργικού τοµέα για όσο διάστηµα διαρκεί το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο.
Η συνδροµή του ΕΤΠ θα συµπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών µελών σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για λόγους χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης το ΕΤΠ δεν µπορεί να αντικαταστήσει τα µέτρα που καλύπτονται ήδη
από κονδύλια και προγράµµατα της Ένωσης που περιλαµβάνονται στο πολυετές
δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Ούτε µπορεί η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ να
αντικαταστήσει µέτρα που εµπίπτουν στην ευθύνη των εταιρειών που απολύουν
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο ή µε συλλογικές συµβάσεις.
Η προτεινόµενη δηµοσιονοµική διαδικασία βασίζεται απευθείας στο σηµείο 13 του
σχεδίου της διοργανικής συµφωνίας6. Όποτε είναι δυνατόν, η διαδικασία θα
απλουστευτεί και θα µειωθεί η διάρκειά της.
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Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα µέτρα που συγχρηµατοδοτούνται από το
ΕΤΠ εφαρµόζονται µε µέσα επιµερισµένης διαχείρισης µε τα κράτη µέλη, ο
µηχανισµός πληρωµής για τη χρηµατοδοτική συνεισφορά θα εξακολουθήσει να είναι
σύµφωνος µε αυτά που ισχύουν για αυτόν τον τρόπο διαχείρισης του
προϋπολογισµού της Ένωσης. Παράλληλα, οι χρηµατοοικονοµικές ρυθµίσεις πρέπει
να απηχούν το πεδίο εφαρµογής των ενεργειών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν
από τα κράτη µέλη, όπως προτείνεται στις αιτήσεις τους.
Το ποσοστό συγχρηµατοδότησης θα διαµορφώνεται ως εξής: 50% συνεισφορά στο
κόστος της δέσµης και την εφαρµογή του σύµφωνα µε τον κανόνα, και δυνατότητα
αύξησης του ποσοστού αυτού στο 65% σε περίπτωση αιτήσεων που υποβάλλονται
από αυτά τα κράτη µέλη στην επικράτεια των οποίων τουλάχιστον µία περιφέρεια σε
επίπεδο NUTS II είναι επιλέξιµη στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» των
διαρθρωτικών ταµείων. Ο στόχος αυτής της διαµόρφωσης είναι να εξασφαλίσει ότι η
έκφραση αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους εργαζοµένους σε αυτά τα κράτη µέλη
και τις περιφέρειες δεν παρεµποδίζεται από την έλλειψη πόρων συγχρηµατοδότησης
του κράτους µέλους, όπως φαίνεται από τα υψηλότερα ποσοστά συγχρηµατοδότησης
που ορίζονται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων. Η Επιτροπή, στην
αξιολόγηση αυτών των αιτήσεων, θα αποφασίσει αν το υψηλότερο ποσοστό
συγχρηµατοδότησης είναι δικαιολογηµένο στη συγκεκριµένη περίπτωση που
προτείνει το κράτος µέλος.
Ένα από τα βασικά µηνύµατα για την περίοδο 2014-2020 είναι ότι οι δαπάνες σε
επίπεδο της Ένωσης πρέπει να προσανατολίζονται στα αποτελέσµατα,
εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο ότι τα αποτελέσµατα και ο αντίκτυπος των
δαπανών προωθούν την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και την
επίτευξη των στόχων της. Για τις δαπάνες που σχετίζονται µε το ΕΤΠ, το πολυετές
δηµοσιονοµικό πλαίσιο ορίζει το στόχο τουλάχιστον το 50% των εργαζοµένων που
λαµβάνουν βοήθεια µέσω του ΕΤΠ να βρίσκουν νέα και σταθερή θέση εργασίας
ύστερα από 12 µήνες. Για να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να παρακολουθεί
αν τα κράτη µέλη επιδιώκουν µε επιτυχία αυτόν τον στόχο, τα κράτη µέλη θα
παρουσιάσουν µια ενδιάµεση έκθεση για την εφαρµογή της υποστήριξης του ΕΤΠ
ύστερα από 15 µήνες. Στο πλαίσιο της ίδιας προσέγγισης που βασίζεται στα
αποτελέσµατα, η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα τα κράτη µέλη, µε την έγκριση
της Επιτροπής, να µπορούν να τροποποιούν τα σχεδιαζόµενα ενεργητικά µέτρα της
πολιτικής για την αγορά εργασίας, αν στη διάρκεια της 24µηνης περιόδου
εφαρµογής άλλα µέτρα γίνουν πιο συναφή και υπόσχονται να επιτύχουν υψηλότερο
ποσοστό επανένταξης.
•

Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα που αφορά η πρόταση

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση7 για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, τα
διαρθρωτικά ταµεία, που περιλαµβάνουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), θα παρέχουν
χρηµατοδότηση των διαρθρωτικών ενεργειών για οικονοµική, κοινωνική και
εδαφική συνοχή. Αυτή η χρηµατοδότηση θα επικεντρωθεί σε βασικές
προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως η προώθηση της
απασχόλησης, οι επενδύσεις στις δεξιότητες, η εκπαίδευση και η διά βίου µάθηση, η

7
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κοινωνική ένταξη και η καταπολέµηση της φτώχειας, καθώς και η ενίσχυση της
θεσµικής ικανότητας και η αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση. Τόσο το ΕΚΤ όσο
και το ΕΤΠΑ αποτελούνται από πολυετή προγράµµατα που υποστηρίζουν
στρατηγικούς και µακροπρόθεσµους στόχους, ιδιαίτερα την πρόβλεψη και
διαχείριση των αλλαγών και αναδιαρθρώσεων. Το ΕΤΠ, µε τη σειρά του, συστάθηκε
για την παροχή υποστήριξης σε εξαιρετικές περιστάσεις και πέρα από τη ρουτίνα του
πολυετούς προγραµµατισµού.
Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) θα
διατηρήσει τη σηµερινή διπολική δοµή της και θα εξακολουθήσει να παρέχει άµεση
υποστήριξη σε γεωργούς και να υποστηρίζει τα µέτρα της αγοράς, που
χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισµό της Ένωσης. Θα
εξακολουθούν επίσης να προσφέρει ειδικά περιβαλλοντικά δηµόσια αγαθά, να
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού και δασικού τοµέα και να προωθεί
τη διαφοροποίηση της οικονοµικής δραστηριότητας και την ποιότητα ζωής σε
αγροτικές περιοχές βάσει του δεύτερου πυλώνα της και, ειδικότερα, βάσει της
υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Το ΕΓΤΑΑ, όπως και τα διαρθρωτικά ταµεία, αποτελείται από πολυετή
προγράµµατα που υποστηρίζουν στρατηγικούς και µακροπρόθεσµους στόχους.
Το ΕΤΠ συστάθηκε για να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη µέσω
περιορισµένης χρονικά υποστήριξης σε απολυµένους εργαζοµένους και σε γεωργούς
που χρειάζεται να αλλάξουν ή να προσαρµόσουν τις προηγούµενες γεωργικές
δραστηριότητές τους, σε εξαιρετικές περιστάσεις και µακριά από την ρουτίνα του
πολυετούς προγραµµατισµού.
Για την προαγωγή της αποτελεσµατικής χρήσης των µέσων οικονοµικής, κοινωνικής
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, η επιλογή του µέσου θα βασίζεται σε εκτίµηση
της αιτίας των απολύσεων, δηλαδή αν οι απολύσεις οφείλονται σε διαρθρωτικούς
παράγοντες ή σε προσωρινή επιδείνωση της κατάστασης της απασχόλησης που
προκλήθηκε από παράγοντες που ορίζονται στον κανονισµό.
•

Συνοχή µε τις άλλες πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης

Το ΕΤΠ συνεισφέρει στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία θα
βοηθήσει την Ένωση να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση και να στρέψει την
οικονοµία της προς µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, που
θα συνοδεύεται από υψηλό επίπεδο απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής
συνοχής. Στην ανακοίνωση8 «Ευρώπη 2020 – Μια στρατηγική για έξυπνη,
διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη», η Επιτροπή διακρίνει έναν σαφή
ρόλο για το ΕΤΠ στο πλαίσιο της εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Μια βιοµηχανική
πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης», ιδιαίτερα όσον αφορά την ταχεία
ανάπτυξη ικανοτήτων σε αναδυόµενους τοµείς και αγορές µε υψηλά επίπεδα
ανάπτυξης.
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•

Αντίκτυπος στα θεµελιώδη δικαιώµατα

Η πρόταση δεν έχει αντίκτυπο στα θεµελιώδη δικαιώµατα.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
•

∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

Πραγµατοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις ενδιαφερόµενων µερών για να συζητήσουν
το µέλλον του ΕΤΠ, στις 25-26 Ιανουαρίου 20119 και στις 8 Μαρτίου 201110.
Συγκεντρώθηκαν αποδεικτικά στοιχεία11 για την αποδοχή του ΕΤΠ αφού ρωτήθηκαν
οι εµπειρογνώµονες των κρατών µελών για το µέλλον του ΕΤΠ µέσω δύο
ερωτηµατολογίων που τους στάλθηκαν στις 26 Αυγούστου 2010 και στις 12
Οκτωβρίου 2010 και οι ευρωπαϊκές οργανώσεις κοινωνικών εταίρων µέσω
ερωτηµατολογίου που τους στάλθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2011. Απάντησαν είκοσι
πέντε κράτη µέλη· απάντησαν σχετικά λίγες οργανώσεις κοινωνικών εταίρων αλλά
συµµετείχαν ενεργά στις συνεδριάσεις. Ζητήθηκε, επιπλέον, η γνώµη των
εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών σε συνεδρίαση εµπειρογνωµόνων στο Πόρτο
στις 29-30 Σεπτεµβρίου 201012 και στις Βρυξέλλες στις 9 Μαρτίου 201113. Το κύριο
αποτέλεσµα αυτών των διαβουλεύσεων ήταν η αµέριστη υποστήριξη ενός µέσου
ταχείας παρέµβασης στην κρίση σε περίπτωση απολύσεων µεγάλης κλίµακας.
Ωστόσο, η περιπλοκότητα της διαδικασίας και ο αργός ρυθµός της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων επικρίθηκαν αυστηρά από όλους.
•

Συλλογή και χρήση τεχνογνωσίας

∆εν παρέστη ανάγκη για εξωτερική εµπειρογνωµοσύνη.
•

Εκτίµηση αντικτύπου

Η εκτίµηση αντικτύπου του ΕΤΠ καλύπτεται από την εκτίµηση αντικτύπου14 των
χρηµατοδοτικών µέσων που διαθέτει η Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης,
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
(ΕΚΤ), το ΕΤΠ, το πρόγραµµα, το δίκτυο EURES (ευρωπαϊκές υπηρεσίες
απασχόλησης) και ο µηχανισµός µικροχρηµατοδοτήσεων PROGRESS.
Στην εκτίµηση αντικτύπου εξετάστηκαν τρεις κύριες επιλογές για το ΕΤΠ:
–

9
10
11
12
13
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Επιλογή 1- Καµία αλλαγή πολιτικής, δηλαδή το ΕΤΠ συνεχίζει χωρίς δικό του
προϋπολογισµό. Ύστερα από κάθε αίτηση η αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή πρέπει να αποφασίσει αν αυτή η συγκεκριµένη κατάσταση δικαιούται
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υποστήριξη. Το κύριο µειονέκτηµα είναι η µεγάλη καθυστέρηση που
προκαλείται από τις διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται µε την λήψη
αποφάσεων. Τα κύρια πλεονεκτήµατα είναι η ευελιξία του µέσου, ιδιαίτερα αν
ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερα απρόβλεπτη φύση των δαπανών, η ευαισθητοποίηση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις µαζικές απολύσεις, η µεγάλη
προβολή κάθε αίτησης, καθώς και η προβολή του ίδιου του ΕΤΠ.
–

Επιλογή 2 – Ενσωµάτωση των ενεργειών του ΕΤΠ στο ΕΚΤ. Τα βασικά
µειονεκτήµατα είναι η ανάγκη για σαφή διάθεση του προϋπολογισµού κατά
την προγραµµατική περίοδο παρά το γεγονός ότι δεν µπορούν να
προγραµµατιστούν οι µαζικές απολύσεις, η πιθανή σύγκρουση µε συνολικά
κριτήρια ενίσχυσης που χρησιµοποιούνται στην πολιτική συνοχής και η
µείωση της πολιτικής προβολής της υποστήριξης της Ένωσης, δεδοµένου ότι η
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή δεν αναµένεται να συµµετάσχει. Τα
κύρια πλεονεκτήµατα αυτής της επιλογής είναι η αυξηµένη συνοχή και
συµπληρωµατικότητα µε το ΕΚΤ, η µείωση της διάρκειας της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων και η απλοποίηση και ο εξορθολογισµός των αιτήσεων του
ΕΤΠ, καθώς το ΕΤΠ δεν θα µπορούσε να επωφεληθεί από δοµές, διαδικασίες,
συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΚΤ ούτε από τις απλοποιήσεις του
ΕΚΤ σε τοµείς όπως οι επιλέξιµες δαπάνες.

–

Επιλογή 3 – Το ΕΤΠ ως αυτοδύναµο ταµείο µε δικά του δηµοσιονοµικά
κονδύλια. Τα κύρια µειονεκτήµατα είναι η απώλεια της δηµοσιονοµικής
ευελιξίας, επειδή θα προόριζε ένα συγκεκριµένο ποσό δαπανών για ένα
µεταβλητό µοντέλο δαπανών, ο µηχανισµός παράδοσης (αρνητικός αντίκτυπος
στον µηχανισµό παράδοσης σε σχέση µε την επιλογή 2, καθώς το ΕΤΠ δεν θα
ωφελούνταν από τις δοµές, τις διαδικασίες και την απλοποίηση του ΕΚΤ) και,
τέλος, ο κίνδυνος κάποιας επικάλυψης µε το ΕΚΤ. Το βασικό πλεονέκτηµα
είναι ο µεγάλος βαθµός προβολής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Η εκτίµηση έδειξε ότι, όσον αφορά την ταχύτητα παράδοσης της βοήθειας του ΕΤΠ,
προκρίνονται οι επιλογές 2 και 3. Ωστόσο, αυτές οι επιλογές περιέχουν µεγαλύτερο
κίνδυνο µειωµένης αποτελεσµατικότητας λόγω της µη χρήσης των διαθέσιµων
πόρων. Η συµµετοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην επιλογή 1 εγγυάται το
ύψιστο επίπεδο δηµόσιας δέσµευσης της Ένωσης για την ευηµερία των απολυµένων
εργαζοµένων. Εποµένως, η επιλογή 1 είναι η προτιµότερη, επειδή προσφέρει την
αναγκαία ευελιξία ώστε να δοθεί η δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά
οι πόροι χωρίς να επηρεαστεί το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο. ∆ίνει επίσης τη
δυνατότητα για περαιτέρω απλοποίηση του µηχανισµού παράδοσης και, εποµένως,
βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας που παρέχεται σε απολυµένους
εργαζοµένους και σε γεωργούς που επλήγησαν από την παγκοσµιοποίηση.
Όσον αφορά την οικονοµική οργάνωση, η πρόταση αυτή βασίζεται στην επιλογή 1,
δηλαδή σε ένα ειδικό µέσο που λειτουργεί εκτός του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου. Το ειδικό περιεχόµενο αυτών των διατάξεων και, ιδιαίτερα η προσαρµογή
των κανόνων του ΕΤΠ για την κάλυψη των γεωργών, έχει εκτιµηθεί περαιτέρω στην
εκ των προτέρων αξιολόγηση που συνοδεύει την παρούσα πρόταση.
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Η εκ των προτέρων αξιολόγηση15 εξέτασε τρεις επιλογές:
–

Επιλογή 1- Καµία µεταβολή της πολιτικής, δηλαδή το ΕΤΠ εξακολουθεί να
λειτουργεί βάσει των σηµερινών κανόνων του, όπως τροποποιήθηκαν από την
επονοµαζόµενη «παρέκκλιση λόγω κρίσης» και τη δέσµη επιλέξιµων
ενεργειών,

–

Επιλογή 2 - ∆ιεύρυνση του επιλέξιµου πληθυσµού, δηλαδή το ΕΤΠ
εξακολουθεί να λειτουργεί βάσει των σηµερινών κανόνων του όπως
τροποποιήθηκαν από την επονοµαζόµενη παρέκκλιση λόγω κρίσης και τη
δέσµη των επιλέξιµων ενεργειών, όπως συµβαίνει µε την επιλογή 1, αλλά τα
κριτήρια παρέµβασης διευρύνονται ώστε να περιλάβουν τους προσωρινά
απασχολουµένους και τους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου,

–

Επιλογή 3 – Περαιτέρω διεύρυνση του επιλέξιµου πληθυσµού και της
δέσµης των επιλέξιµων ενεργειών, δηλαδή το ΕΤΠ διευρύνει την επιλογή 2
ώστε να περιλάβει τον επιλέξιµο πληθυσµό των ιδιοκτητών επιχειρηµατιών
πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και τους απασχολουµένους
(περιλαµβάνοντας τους γεωργούς) και να επεκτείνει τη δέσµη επιλέξιµων
ενεργειών για να συνυπολογιστούν οι ειδικές απαιτήσεις των ιδιοκτητών
επιχειρηµατιών.

Με βάση την αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων των τριών
παραπάνω επιλογών, η παρούσα πρόταση διευρύνει την υποστήριξη στο τµήµα του
εργατικού δυναµικού που υπέστη τις επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης των
οικονοµικών δραστηριοτήτων, της απροσδόκητης κρίσης ή των εµπορικών
συµφωνιών, είτε ως µόνιµων είτε ως προσωρινά εργαζοµένων είτε ως ιδιοκτητών
επιχειρηµατιών ή ως αυτοαπασχολουµένων.
3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
•

Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης ενέργειας

Η πρόταση αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι το ΕΤΠ θα εξακολουθήσει να λειτουργεί
στο πλαίσιο της επόµενης προγραµµατικής περιόδου σύµφωνα µε τις βασικές αρχές
που ορίζονται για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020. Το ΕΤΠ θα
πρέπει να δίνει στην Ένωση τη δυνατότητα να επιδεικνύει αλληλεγγύη σε επίπεδο
Ένωσης και να παράσχει υποστήριξη στους εργαζοµένους που απολύονται λόγω της
παγκοσµιοποίησης του εµπορίου, λόγω απροσδόκητης κρίσης ή λόγω των
εµπορικών συµφωνιών που επηρεάζουν τον κλάδο της γεωργίας.
•

Νοµική βάση

Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως η τρίτη
παράγραφος του άρθρου 175 και τα άρθρα 42 και 43.
Το άρθρο 175 παράγραφος 3 επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο να αναλάβουν δράση σύµφωνα µε την συνήθη νοµοθετική διαδικασία και
15
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αφού συµβουλευτούν την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών, αν απαιτούνται ειδικές ενέργειες, πέρα από τα πλαίσια
των διαρθρωτικών ταµείων και της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και µε την
επιφύλαξη των µέτρων που αποφασίζονται στα πλαίσια των άλλων πολιτικών της
Ένωσης.
Όσον αφορά συγκεκριµένα τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού για την
υποστήριξη των ενεργών γεωργών, 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. Εποµένως, τα άρθρα
42 και 43 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν την
κατάλληλη νοµική βάση για τα µέτρα που έχουν στόχο τους γεωργούς.
•

Αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας εφαρµόζεται στο µέτρο που η πρόταση δεν εµπίπτει
στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Ένωσης.
Οι στόχοι της επίδειξης αλληλεγγύης σε επίπεδο Ένωσης σε εξαιρετικές περιστάσεις
προς αυτό το τµήµα του εργατικού δυναµικού που έχει πληγεί από την
παγκοσµιοποίηση, µια ξαφνική κρίση ή εµπορικές συµφωνίες δεν µπορούν να
επιτευχθούν επαρκώς µόνο από το κράτος µέλος. Μπορούν να επιτευχθούν
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λαµβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΠ είναι µια έκφραση
αλληλεγγύης προς όλα τα κράτη µέλη και µεταξύ τους. Η ενεργοποίηση της
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ θα απαιτήσει τη συµφωνία και των δύο
µερών της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, που αποτελεί κατά συνέπεια
έκφραση της αλληλεγγύης της Ένωσης και των κρατών µελών. Με αυτόν τον τρόπο,
η πρόταση θα συµβάλει ώστε να καταστεί ο στόχος της αλληλεγγύης της Ένωσης σε
εξαιρετικές περιστάσεις πιο απτός για το τµήµα του εργατικού δυναµικού που
θίγεται περισσότερο και για τους πολίτες της Ένωσης γενικότερα.
•

Αρχή της αναλογικότητας

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού
δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων. Οι
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα κράτη µέλη αντανακλούν την ανάγκη για
βοήθεια προς το θιγόµενο εργατικό δυναµικό, ώστε να προσαρµοστεί τις
µεταβαλλόµενες περιστάσεις και να επανενταχτεί γρήγορα στην απασχόληση. Ο
διοικητικός φόρτος των αρχών της Ένωσης και των κρατών µελών έχει περιοριστεί
στις απαραίτητες για την Επιτροπή διαδικασίες, προκειµένου να ασκήσει τις
αρµοδιότητές της για την εκτέλεση του προϋπολογισµού της Ένωσης. ∆εδοµένου ότι
η χρηµατοδοτική συνεισφορά καταβάλλεται στις αρχές του κράτους µέλους βάσει
της αρχής της επιµερισµένης διαχείρισης, το κράτος µέλος υποχρεούται να υποβάλει
έκθεση για την αιτιολόγηση της χρήσης της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς.
•

Επιλογή µέσου

Προτεινόµενο µέσο: κανονισµός.
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Άλλα µέσα δεν θα ήταν κατάλληλα για τον ακόλουθο λόγο: Οο στόχος της επίδειξης
αλληλεγγύης σε επίπεδο της Ένωσης µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω νοµικής
πράξης άµεσης εφαρµογής.
4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Το ΕΤΠ είναι ένα από τα ειδικά µέσα που δεν περιλαµβάνονται στο πολυετές
δηµοσιονοµικό πλαίσιο, µε µέγιστο ποσό από τον Ιανουάριο του 2014 µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2020 ύψους 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ το ποσό για τη υποστήριξη
του γεωργικού τοµέα δεν υπερβαίνει τα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ (τιµές του 2011).
Η λειτουργία του διέπεται από το σηµείο 13 του σχεδίου της διοργανικής
συµφωνίας16 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής για τη συνεργασία σε δηµοσιονοµικά ζητήµατα και για τη χρηστή
δηµοσιονοµική διαχείριση.
∆εν υπερβαίνει ένα µέγιστο ετήσιο ποσό ύψους 429 εκατοµµυρίων ευρών.

5.
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2011/0269 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (2014-2020)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
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 την πρόταση της Επιτροπής,
Αφού διαβίβασαν το σχέδιο νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής17,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών18,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(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.

(2)

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τη σύσταση του Ευρωπαϊκού
Ταµείου προσαρµογής στην παγκοσµιοποίηση19 για όσο διαρκεί το δηµοσιονοµικό
πλαίσιο, από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 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.

17
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(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»»20 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 ∆εκεµβρίου 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. ∆εδοµένου του
σκοπού του, που είναι η παροχή υποστήριξης σε επείγουσες και απρόσµενες
περιστάσεις, το ΕΤΠ πρέπει να παραµείνει εκτός του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου.

(4)

Το πεδίο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 διευρύνθηκε το 2009 µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου21
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.

(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.

(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.

(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
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νέα κατάσταση της αγοράς βάσει εµπορικών συµφωνιών, πρέπει να θεωρούνται ως
απολυµένοι εργαζόµενοι για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού.

EL

(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
(ΓΣ∆Ε), 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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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
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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.
(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.

(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.

(17)

Η διοργανική συµφωνία µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και
της Επιτροπής της […………..] για τη συνεργασία σε δηµοσιονοµικά ζητήµατα και τη
χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση22 («διοργανική συµφωνία») ορίζει το
δηµοσιονοµικό πλαίσιο του ΕΤΠ.

(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.

(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.

(20)

Τα κράτη µέλη πρέπει να διατηρήσουν την αρµοδιότητα για τη διάθεση της
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς και για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενεργειών που
υποστηρίζονται µε χρηµατοδότηση της Ένωσης, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση
του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων («δηµοσιονοµικός κανονισµός»)23. Τα κράτη µέλη πρέπει
να δικαιολογούν τη χρήση της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς που λαµβάνουν από το
ΕΤΠ.

(21)

∆εδοµένου 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

22

COM(2011) 403 τελικό, 29.6.2011.
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αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει
τα αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων,
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Στόχοι
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση
(ΕΤΠ) για την περίοδο που ισχύει το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο από την 1 Ιανουαρίου
2014 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020.
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.
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.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε αιτήσεις των κρατών µελών για χρηµατοδοτικές
συνεισφορές που παρέχονται σε:

EL

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·

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·

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
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στην Ένωση που συνοδεύεται από σηµαντική µείωση των τιµών αυτών των
προϊόντων στην Ένωση ή, κατά περίπτωση, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
Άρθρο 3
Ορισµός
Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
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

β)

ως «εργαζόµενος» νοείται ο εργαζόµενος ορισµένου χρόνου, όπως ορίζεται στην
οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου24, 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

γ)

ως «εργαζόµενος» νοείται ο εργαζόµενος προσωρινής απασχόλησης, όπως ορίζεται
στην οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου25, 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

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.
Άρθρο 4
Κριτήρια παρέµβασης

1.

24
25

EL

Παρέχεται χρηµατοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, όταν πληρούνται οι όροι που
ορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ) του άρθρου 2 και οδηγούν σε:
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 επόµενων
σταδίων του προϊόντος·

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

ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ.43
ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ.9
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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.
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.

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.

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.
Άρθρο 5
Υπολογισµός των απολύσεων

Για τον υπολογισµό του αριθµού των απολύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος
1, η απόλυση προσµετράται:
α)

EL

για εργαζοµένους µε συµβάσεις απασχόλησης αορίστου χρόνου ή για εργαζοµένους
µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου που λήγουν πριν εκπνεύσουν, από
(1)

την ηµεροµηνία της προσωπικής ειδοποίησης του εργοδότη για τη διακοπή της
απασχόλησης ή την καταγγελία της σύµβασης εργασίας του εργαζοµένου· ή

(2)

την ηµεροµηνία της de facto καταγγελίας της σύµβασης απασχόλησης πριν
από τη λήξη της· ή
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(3)

β)

γ)

την ηµεροµηνία που ο εργοδότης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 της
οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συµβουλίου26, ειδοποιεί την αρµόδια δηµόσια αρχή
γραπτώς για τις προβλεπόµενες συλλογικές απολύσεις· σε αυτή την περίπτωση
το κράτος µέλος που υποβάλλει την αίτηση προσκοµίζει στην Επιτροπή
πρόσθετες πληροφορίες για τον πραγµατικό αριθµό των απολύσεων που
πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 πριν από την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Επιτροπή.

Για εργαζοµένους
απασχόλησης, από:

ορισµένου

χρόνου

και

για

εργαζοµένους

προσωρινής

(1)

την ηµεροµηνία της de facto καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, ή

(2)

το τέλος της απασχόλησης στον έµµεσο εργοδότη, ή

(3)

την ηµεροµηνία που πραγµατοποιείται η απόλυση.

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.

Για κάθε επιχείρηση ή αυτοαπασχολούµενο εργαζόµενο που καλύπτεται από αίτηση, τα
κράτη µέλη διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο προσµετρώνται οι απολύσεις.
Άρθρο 6
Επιλέξιµοι εργαζόµενοι
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,

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.

26

EL

ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16.

19

EL

Οι εργαζόµενοι που αναφέρονται στο σηµείο β) θεωρούνται επιλέξιµοι, µε την προϋπόθεση
ότι απολύονται µετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόµενων απολύσεων και ότι µπορεί
να αποδειχθεί αιτιώδης συνάφεια µεταξύ του γεγονότος που προκάλεσε τις απολύσεις την
περίοδο αναφοράς.
Άρθρο 7
Επιλέξιµες δράσεις
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:
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 αποκτηθείσας πείρας·

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·

γ)

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

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 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.
2.

Τα ακόλουθα µέτρα δεν είναι επιλέξιµα για χρηµατοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ:
α)

EL

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,
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β)
3.

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

Με πρωτοβουλία του αιτούντος κράτους µέλους, µπορεί να πραγµατοποιηθεί
χρηµατοδοτική συνεισφορά για δραστηριότητες προετοιµασίας, διαχείρισης,
ενηµέρωσης και διαφήµισης, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων.
Άρθρο 8
Αιτήσεις

EL

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.

2.

Η αίτηση περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
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 ΓΣ∆Ε 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,

β)

εκτίµηση του αριθµού των απολύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 5 και εξήγηση
των γεγονότων που προκάλεσαν αυτές τις απολύσεις,

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 οποίους
πρόκειται να ζητηθεί βοήθεια,

δ)

αναµενόµενο αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε
τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,

ε)

εκτιµώµενο προϋπολογισµό για κάθε ένα συστατικό της συντονισµένης δέσµης
εξατοµικευµένων υπηρεσιών υπέρ των εργαζοµένων για τους οποίους
ζητήθηκε βοήθεια,
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3.

στ)

ηµεροµηνίες στις οποίες οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες προς τους
εργαζοµένους για τους οποίους ζητήθηκε βοήθεια και οι δραστηριότητες για
την εφαρµογή του ΕΤΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 3
αντίστοιχα, άρχισαν ή έχει προγραµµατιστεί να αρχίσουν,

ζ)

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

η)

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

θ)

πόρους εθνικής συγχρηµατοδότησης,

ι)

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

Βάσει των στοιχείων της παραγράφου 2, καθώς και κάθε άλλης συµπληρωµατικής
πληροφορίας που υπέβαλε το κράτος µέλος που υποβάλει την αίτηση, η Επιτροπή
εκτιµά, σε διαβούλευση µε το οικείο κράτος µέλος, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις
για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής συνεισφοράς.
Άρθρο 9
Συµπληρωµατικότητα, συµµόρφωση και συντονισµός

1.

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

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.

3.

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
αρµοδιότητές τους, τον συντονισµό της βοήθειας που προέρχεται από τα ταµεία 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.
Άρθρο 10
Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψη διακρίσεων

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
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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.
Άρθρο 11
Τεχνική βοήθεια µε πρωτοβουλία της Επιτροπής
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.

2.

Με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στην παράγραφο 1, η
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή διαθέτει ποσό για τεχνική βοήθεια στην αρχή
κάθε έτους κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

3.

Τα καθήκοντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 εκτελούνται σύµφωνα µε τον
δηµοσιονοµικό κανονισµό, καθώς και σύµφωνα µε τους κανόνες εφαρµογής που
ισχύουν για αυτή τη µορφή εκτέλεσης του προϋπολογισµού.

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.
Άρθρο 12
Πληροφόρηση, επικοινωνία και δηµοσιότητα

EL

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.

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.

3.

Η Επιτροπή υλοποιεί δραστηριότητες ενηµέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση µε
περιπτώσεις του ΕΤΠ και τα αποτελέσµατα.
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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.
Άρθρο 13
Καθορισµός του ύψους της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς

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.

2.

Εφόσον, βάσει της εκτίµησης που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 8,
παράγραφος 3, η Επιτροπή καταλήξει στο συµπέρασµα ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις για χρηµατοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισµού, κινεί
πάραυτα τη διαδικασία του άρθρου 15.

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.
Άρθρο 14
Επιλεξιµότητα δαπανών

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.
Άρθρο 15
∆ιαδικασία του προϋπολογισµού
1.

EL

Οι ρυθµίσεις για το ΕΤΠ συµµορφώνονται µε το σηµείο 13 της διοργανικής
συµφωνίας.

24

EL

2.

Οι πιστώσεις για το ΕΤΠ εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως πρόβλεψη.

3.

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.
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.
Οι µεταφορές σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην
Παγκοσµιοποίηση θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό
κανονισµό.

4.

Μαζί µε την πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η Επιτροπή εκδίδει
απόφαση για χρηµατοδοτική συνεισφορά, µέσω εκτελεστικής πράξης, που θα τεθεί
σε ισχύ την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ από
την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή.

5.

Η πρόταση σύµφωνα µε την παράγραφο 3 περιλαµβάνει τα εξής:

6.

α)

εκτίµηση που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 3, µαζί
µε περίληψη των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εκτίµηση αυτή,

β)

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια των άρθρων 4 και 9,
και

γ)

αιτιολόγηση των προτεινόµενων ποσών.

Την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους, τουλάχιστον το ένα τέταρτο του µέγιστου ετήσιου
ποσού του ΕΤΠ παραµένει διαθέσιµο για την κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν
έως το τέλος του έτους.
Άρθρο 16
Καταβολή και χρήση της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς

1.

EL

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.
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2.

Αυτή η χρηµατοδοτική συνεισφορά εφαρµόζεται στο πλαίσιο της επιµερισµένης
διαχείρισης µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής, σύµφωνα µε τον
δηµοσιονοµικό κανονισµό.

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.
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.

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.

5.

Κατά την εκτέλεση των ενεργειών που περιέχονται στη δέσµη εξατοµικευµένων
υπηρεσιών, το κράτος µέλος µπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή πρόταση
τροποποίησης των ενεργειών προσθέτοντας άλλες επιλέξιµες ενέργειες που
περιλαµβάνονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ), µε την προϋπόθεση
ότι αυτές οι τροποποιήσεις είναι δεόντως δικαιολογηµένες και το σύνολό τους δεν
υπερβαίνει τη χρηµατοδοτική συνεισφορά σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Η
Επιτροπή αξιολογεί τις προτεινόµενες αναθεωρήσεις και, αν συµφωνεί, ειδοποιεί το
κράτος µέλος αναλόγως.

6.

Οι δαπάνες βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 είναι επιλέξιµες µέχρι την προθεσµία
υποβολής της έκθεσης.
Άρθρο 17
Χρήση του ευρώ

Στις αιτήσεις, στις αποφάσεις για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής συνεισφοράς και στις
εκθέσεις βάσει του παρόντος κανονισµού, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, όλα τα
ποσά εκφράζονται σε ευρώ.
Άρθρο 18
Ενδιάµεση και τελική έκθεση και κλείσιµο
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.
Επιπλέον, η ενδιάµεση έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά µε:
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α)

περιγραφή της συντονισµένης δέσµης εξατοµικευµένων υπηρεσιών και
συναφών δαπανών, περιλαµβάνοντας τον τρόπο µε τον οποίο συµπληρώνει
ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από άλλα εθνικά ή ενωσιακά ταµεία, καθώς
και πληροφορίες για ενέργειες που είναι υποχρεωτικές για τις οικείες
επιχειρήσεις βάσει του εθνικού δικαίου ή σύµφωνα µε συλλογικές συµφωνίες,

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.

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.

3.

Το αργότερο έξι µήνες µετά την παραλαβή όλων των απαιτούµενων πληροφοριών
βάσει της παραγράφου 2, η Επιτροπή προβαίνει στο κλείσιµο της χρηµατοδοτικής
συνεισφοράς, καθορίζοντας το τελικό ποσό της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς και το
υπόλοιπο που οφείλουν τα κράτη µέλη, αν υπάρχει, σύµφωνα µε το άρθρο 22.
Άρθρο 19
∆ιετής έκθεση

EL

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.

2.

Η έκθεση διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, στην
Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους προς ενηµέρωση.
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Άρθρο 20
Αξιολόγηση
1.

2.

Η Επιτροπή πραγµατοποιεί µε δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία µε τα
κράτη µέλη:
α)

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

β)

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

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.
Άρθρο 21
∆ιαχείριση και οικονοµικός έλεγχος

1.

2.

EL

Με την επιφύλαξη της αρµοδιότητας της Επιτροπής για την εκτέλεση του γενικού
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν κατά
πρώτο λόγο την ευθύνη για τη διαχείριση και τον οικονοµικό έλεγχο των ενεργειών
που στηρίζονται από το ΕΤΠ. Για τον σκοπό αυτό, λαµβάνουν τα εξής µέτρα:
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,

β)

εξακριβώνουν εάν οι χρηµατοδοτηµένες ενέργειες υλοποιήθηκαν καταλλήλως,

γ)

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

δ)

προλαµβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν παρατυπίες όπως ορίζεται στον
[κανονισµό (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της…, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το
Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006]
και ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά προσαυξηµένα µε τόκους
υπερηµερίας, κατά περίπτωση. Ειδοποιούν σχετικά την Επιτροπή για τυχόν
παρατυπίες και την τηρούν ενήµερη για την πρόοδο των διοικητικών και
νοµικών διαδικασιών.

Τα κράτη µέλη διαπιστεύουν οργανισµούς αρµόδιους για τη χρηστή διαχείριση και
τον έλεγχο των ενεργειών που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ σύµφωνα µε το άρθρο 56
του δηµοσιονοµικού κανονισµού και µε κριτήρια και διαδικασίες που ορίζονται στον
γενικό κανονισµό για τα διαρθρωτικά ταµεία. Μέχρι την 1 Φεβρουαρίου του
επόµενου οικονοµικού έτους, αυτοί οι διαπιστευµένοι οργανισµοί προσκοµίζουν
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στην Επιτροπή τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του
δηµοσιονοµικού κανονισµού.
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.

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.
Για τον σκοπό αυτό και µε την επιφύλαξη των εξουσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις εθνικές
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, µόνιµοι ή άλλοι υπάλληλοι της
Επιτροπής µπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, ακόµη και
δειγµατοληπτικούς, επί των ενεργειών που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠ, µε
προειδοποίηση τουλάχιστον µίας εργάσιµης ηµέρας. Η Επιτροπή ενηµερώνει το
κράτος µέλος που υπέβαλε την αίτηση, ώστε να της παράσχει κάθε αναγκαία
βοήθεια. Στους ελέγχους αυτούς µπορούν να συµµετέχουν µόνιµοι ή άλλοι
υπάλληλοι του οικείου κράτους µέλους.

5.

Το κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά για τις δαπάνες που
πραγµατοποιήθηκαν παραµένουν στη διάθεση της Επιτροπής και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου επί 3 έτη µετά το κλείσιµο της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς που
εισπράχθηκε από το ΕΤΠ.
Άρθρο 22
Επιστροφή της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς

EL

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.

2.

Εφόσον το κράτος µέλος δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που καθορίζονται µε
την απόφαση για χορήγηση της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς, η Επιτροπή προβαίνει
στις αναγκαίες ενέργειες µε την έκδοση απόφασης, µέσω εκτελεστικής πράξης, για
να απαιτήσει από το κράτος µέλος να επιστρέψει το σύνολο ή µέρος της
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς που έλαβε.

3.

Πριν από την έκδοση απόφασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 ή 2, η Επιτροπή
προβαίνει σε κατάλληλη εξέταση της περίπτωσης και, ειδικότερα, θέτει στο κράτος
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µέλος συγκεκριµένη προθεσµία, εντός της οποίας καλείται να υποβάλει τα σχόλιά
του.
4.

Εάν, µετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων επαληθεύσεων, η Επιτροπή συµπεράνει
ότι το κράτος µέλος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από
το άρθρο 21 παράγραφος 1, τότε, εφόσον δεν υπάρξει συµφωνία και το κράτος
µέλος δεν κάνει τις σχετικές διορθώσεις εντός της προθεσµίας που όρισε η
Επιτροπή, και λαµβάνοντας υπόψη τα τυχόν σχόλια του κράτους µέλους, αποφασίζει
εντός 3 µηνών από τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσµίας να κάνει τις
απαιτούµενες δηµοσιονοµικές διορθώσεις, ακυρώνοντας το σύνολο ή µέρος της
συνεισφοράς του ΕΤΠ για την υπό εξέταση ενέργεια. Κάθε ποσό που απωλέσθηκε
λόγω διαπιστωµένης παρατυπίας επιστρέφεται και, εφόσον το ποσό δεν επιστρέφεται
εµπρόθεσµα από το κράτος µέλος που υποβάλλει την αίτηση, οφείλονται τόκοι
υπερηµερίας.
Άρθρο 23
∆ηµοσιονοµική 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.
Άρθρο 24
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. ∆εν επηρεάζει την ισχύ τυχόν πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση που ισχύουν ήδη.
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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 προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή
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παρατείνεται κατά 2 µήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή
του Συµβουλίου.
Άρθρο 25
Κατάργηση
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Εξακολουθεί να ισχύει για αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013.
Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται σε όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2020.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο
Πρόεδρος
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Για το Συµβούλιο
Πρόεδρος

31

EL

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.2. Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆
1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.4. Στόχος(οι)
1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις
1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης

2.

MEΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2.1. ∆ιατάξεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων
2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών

3.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΤΗΣ

3.1. Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) των δαπανών του
προϋπολογισµού που επηρεάζονται
3.2. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις δαπάνες
3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιµώµενου αντίκτυπου στις δαπάνες
3.2.2. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις
3.2.3. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως
3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο
3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση
3.3. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στο εισόδηµα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.

Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας
Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση 2014-2020

1.2.

Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆27
∆ραστηριότητα ∆Β∆: Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση όπως
περιλαµβάνεται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης του 2010 της Γ∆ EMPL

1.3.

Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση ύστερα από πιλοτικό έργο/ προπαρασκευαστική
δράση28

Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση

1.4.

Στόχοι

1.4.1.

Ο(οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής που αφορά η
πρόταση/πρωτοβουλία
Η πρόταση εµπίπτει στην ανακοίνωση «Προϋπολογισµός για την Ευρώπη 2020» που περιέχει
το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020.

1.4.2.

Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆
Ειδικός στόχος αριθ. 1: ∆ιατήρηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας των εργαζοµένων
που απολύθηκαν ως αποτέλεσµα των αλλαγών στη µορφή του παγκόσµιου εµπορίου και της
αναπάντεχης κρίσης.
Ειδικός στόχος αριθ. 2: Περιλαµβάνει τους εργαζοµένους ορισµένου χρόνου και τους
προσωρινά απασχολούµενους στο πεδίο του ΕΤΠ.
Ειδικός στόχος αριθ. 3: Περιλαµβάνει τους ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες των πολύ µικρών, των
µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων και των αυταπασχολούµενων εργαζοµένων
(περιλαµβανοµένων των γεωργών).

27
28
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∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων - ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
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Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆: Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην
Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ)
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1.4.3.

Προσδοκώµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις
Προσδιορίζονται τα αποτελέσµατα που αναµένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους(τις)
στοχευόµενους(-ες) δικαιούχους/οµάδες.

Η πρόταση θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξακολουθήσει να παρέχει
υποστήριξη µέσω του ΕΤΠ σε ποσοστό συγχρηµατοδότησης 50 % για ενεργητικά µέτρα στην
αγορά εργασίας σε όφελος εργαζοµένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσµα της εµπορικής
πτυχής της παγκοσµιοποίησης και της αναπάντεχης κρίσης. Αυτό το ποσοστό µπορεί να
αυξηθεί στο 65% στην περίπτωση κρατών µελών στην επικράτεια των οποίων τουλάχιστον
µία περιοχή σε επίπεδο NUTS II είναι επιλέξιµη βάσει του στόχου «Σύγκλιση» των
διαρθρωτικών ταµείων. Ο επιλέξιµος πληθυσµός διευρύνεται για να περιλαµβάνει τους
εργαζοµένους ορισµένου χρόνου, τους προσωρινά απασχολούµενους και τους ιδιοκτήτες
επιχειρηµατίες πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και τους
αυτοαπασχολούµενους εργαζοµένους (περιλαµβάνοντας τους γεωργούς).
1.4.4.

∆είκτες αποτελεσµάτων και αντικτύπου
Προσδιορίζονται οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

- Αριθµός των αιτήσεων που ελήφθησαν για υποστήριξη από το ΕΤΠ
- Αριθµός απολυµένων εργαζοµένων που στοχοθετήθηκαν για ενίσχυση από το ΕΤΠ
- Αριθµός απολυµένων εργαζοµένων που επανεντάχθηκαν στην απασχόληση ύστερα από
µέτρα που υποστηρίχθηκαν από το ΕΤΠ
1.5.

Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.

Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.1927/2006 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής
στην Παγκοσµιοποίηση πρέπει να αναθεωρηθεί µέχρι το τέλος του 2013. Η αναθεώρηση, η
οποία διενεργείται µέσω της πρότασης κανονισµού, δίνει τη δυνατότητα στο ταµείο να
συνεχίσει για την περίοδο του πολυετούς χρηµατοδοτικού πλαισίου 2014-2020, να διευρύνει
το πεδίο εφαρµογής του ώστε να περιλάβει επιπλέον επιλέξιµους πληθυσµούς και να
τροποποιήσει ορισµένες τεχνικές λεπτοµέρειες ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του.

1.5.2.

Προστιθέµενη αξία της συµµετοχής της Ένωσης
Η συµµετοχή της Ένωσης µέσω του ΕΤΠ καθιστά δυνατή τη συµπλήρωση των διαθέσιµων
εθνικών µέσων για την επανένταξη των εργαζοµένων που απολύθηκαν εξαιτίας της
παγκοσµιοποίησης του εµπορίου ή της απροσδόκητης κρίσης. Η εµπειρία που αποκοµίστηκε
µέχρι στιγµής µε το ΕΤΠ φαίνεται να δείχνει ότι η συµµετοχή της Ένωσης καθιστά δυνατή
την παροχή περισσότερο εξατοµικευµένης υποστήριξης για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, η
οποία συχνά περιλαµβάνει µέτρα που δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς τη συµµετοχή του ΕΤΠ.
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1.5.3.

∆ιδάγµατα από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος
Βλέπε την εµπειρία που αποκοµίστηκε βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 όπως
περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση.

1.5.4.

Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα
Το ΕΤΠ έχει συνέπεια και προσφέρει συνέργεια µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.

EL

36

EL

1.6.

∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις
– Χ Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας
– X Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από την 1η Ιανουαρίου 2014 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2020
–

∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ
Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

– Περίοδος σταδιακής εφαρµογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,
– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό.
1.7.

Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) διαχείρισης29
Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή
Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε:
–

εκτελεστικούς οργανισµούς

–

οργανισµούς που δηµιουργούνται από τις Κοινότητες30

–

εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας

–

πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του τίτλου
V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη
βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού κανονισµού

X Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη
Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες
Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να προσδιοριστεί)
Εάν σηµειώνονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, παρέχονται λεπτοµέρειες στο τµήµα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

29
30
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Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό
είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
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2.

MEΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.

∆ιατάξεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων
Προσδιορίζονται η συχνότητα και οι όροι.

Το άρθρο 19 της πρότασης κανονισµού υποχρεώνει την Επιτροπή να υποβάλλει κάθε χρόνο
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά µε τις
δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισµού κατά τα προηγούµενα
δύο έτη. Η έκθεση αυτή περιέχει µεταξύ άλλων τις παρατηρήσεις της Επιτροπής όσον αφορά
τις δραστηριότητες παρακολούθησης κατά τα έτη.
Σύµφωνα µε το άρθρο 20 της πρότασης κανονισµού, η Επιτροπή θα πραγµατοποιήσει, πριν
από το τέλος Ιουνίου 2018, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, ενδιάµεση αξιολόγηση
της αποτελεσµατικότητας και της βιωσιµότητας των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων στο
πλαίσιο του ΕΤΠ. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2022, η Επιτροπή υποχρεούται να
πραγµατοποιήσει, µε την αρωγή εξωτερικών εµπειρογνωµόνων, εκ των υστέρων αξιολόγηση
προκειµένου να µετρηθεί ο αντίκτυπος του ΕΤΠ και η προστιθέµενη αξία του.
2.2.

Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.

Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) εντοπιστεί
Οι κίνδυνοι σχετίζονται µε την επιµερισµένη διαχείριση των Κοινοτικών Ταµείων.

2.2.2.

Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) ελέγχου
Οι απαιτήσεις που ισχύουν για τη διαχείριση και τον δηµοσιονοµικό έλεγχο αναφέρονται στο
άρθρο 20 της πρότασης κανονισµού.

2.3.

Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών
Προσδιορίζονται τα υφιστάµενα ή προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας.

Τα µέτρα πρόληψης, εντοπισµού και διόρθωσης παρατυπιών αναφέρονται στο άρθρο 20
παράγραφος 1 εδάφιο δ και στο άρθρο 20 παράγραφος 2 της πρότασης κανονισµού.

EL
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3.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

3.1.

Τοµέας(-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) των δαπανών του
προϋπολογισµού που επηρεάζονται
• Υφιστάµενες γραµµές του προϋπολογισµού για τις δαπάνες
Κατά σειρά των τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και των γραµµών του
προϋπολογισµού.

Τοµέας
του
πολυετούς
δηµοσιονο
µικού
πλαισίου

Είδος
δαπάνης

Γραµµή προϋπολογισµού

Αριθµός
[Περιγραφή…]

Συµµετοχή

∆Π/Μ∆Π
(31)

από
χώρες
ΕΖΕΣ32

από
υποψήφιες
χώρες33

∆Π

ΟΧΙ

ΟΧΙ

από
τρίτες
χώρες

κατά την έννοια του
άρθρου 18 παρ. 1
στοιχείο αα) του
δηµοσιονοµικού
κανονισµού

ΟΧΙ

ΟΧΙ

04.0501
Ευρωπαϊκό
Ταµείο
Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση

ά.α.

04.010414
Ευρωπαϊκό
Ταµείο
Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση
– ∆απάνες για διοικητική διαχείριση
40.0243
Αποθεµατικό
για
το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής
στην Παγκοσµιοποίηση

• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού, των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία
Κατά σειρά των τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και των γραµµών του προϋπολογισµού.
Είδος
δαπάνης

Τοµέας
Γραµµή προϋπολογισµού
του
πολυετο
ύς
Αριθµός
δηµοσιο [τοµέας….]
νοµικού
πλαισίου
ά.α.

31
32
33
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Θα ζητηθεί νέα γραµµή του
προϋπολογισµού
για
εφαρµογή
τµήµατος του ΕΤΠ από την Γ∆ AGRI

Συµµετοχή

∆ιαχ./ Μη
διαχ.

χωρών
της ΕΖΕΣ

υποψηφίων
για ένταξη
χωρών

τρίτων
χωρών

κατά την έννοια του
άρθρου 18 παρ. 1
στοιχείο αα) του
δηµοσιονοµικού
κανονισµού

[∆Π..]

/ΟΧΙ

/ΟΧΙ

/ΟΧΙ

/ΟΧΙ

∆Π = ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π = Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις.
ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
Υποψήφιες και, κατά περίπτωση, δυνητικά υποψήφιες για ένταξη χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων.
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3.2.

Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις δαπάνες

3.2.1.

Συνοπτική παρουσίαση του εκτιµώµενου αντίκτυπου στις δαπάνες
εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου

Αριθµός

Έτος
34
2014

Γ∆: EMPL

Έτος
2015

ΣΥΝΟΛΟ

Επιχειρησιακές πιστώσεις PM
Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού

Πιστώσεις
διοικητικής
από ειδικά προγράµµατα35

φύσεως

Ανάληψη
υποχρεώσεων
Πληρωµές
Ανάληψη
υποχρεώσεων
Πληρωµές

για την Γ∆ EMPL

(2)
1α)
2α)

χρηµατοδοτούµενες

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων

(1)

(3)

Ανάληψη
υποχρεώσεων

=1+1α
+3
=2+2α

Πληρωµές
+3

34
35
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Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «ΒΑ»), έµµεση έρευνα, άµεση
έρευνα.
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ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων
ΣΥΝΟΛΟ
πιστώσεων
χρηµατοδοτούµενων
από
προγραµµάτων

Ανάληψη
υποχρεώσεων

(4)

Πληρωµές

(5)

διοικητικού
χαρακτήρα
το
κονδύλιο
ειδικών

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του τοµέα EMPL
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου

(6)

Ανάληψη
υποχρεώσεων

=4+ 6

Πληρωµές

=5+ 6

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους από έναν τοµείς:
ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων
ΣΥΝΟΛΟ
πιστώσεων
χρηµατοδοτούµενων
από
προγραµµάτων

EL

(4)

Πληρωµές

(5)

διοικητικού
χαρακτήρα
το
κονδύλιο
ειδικών

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου
(Ποσό αναφοράς)

Ανάληψη
υποχρεώσεων

(6)

Ανάληψη
υποχρεώσεων

=4+ 6

Πληρωµές

=5+ 6
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Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου

« ∆ιοικητικές δαπάνες »

5

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτη 20172020

ΣΥΝΟΛΟ

Γ∆: EMPL + AGRI
Ανθρώπινοι πόροι

1.271

Άλλες διοικητικές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου

1.271

1.271

0.140

0.140

0.140

1.411

1.411

1.411

1,271 ανά
έτος
0,140 ανά
έτος
1,411 ανά
έτος

8.897
0.98
9.877

(Σύνολο
αναλήψεων
υποχρεώσεων
= Σύνολο πληρωµών)

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
N36

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου

36

EL

Έτος
N+1

ΣΥΝΟΛΟ

Ανάληψη υποχρεώσεων
Πληρωµές

Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
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3.2.2.

Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις
– X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)

Κόστος

Κόστο
ς

Κόστος

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθµός
αποτελεσµάτ
ων

Κόσ
τος

Αριθµός

Μέσο
κόστος
του
αποτελέσ
µατος

Αριθµός
αποτελεσµάτ

Είδος αποτελέσµατος37

… να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται ώστε
να εµφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων
(βλέπε σηµείο 1.6)

Έτος
2015-2020

Αριθµός

Έτος
2014

Αριθµός

Να
προσδι
οριστο
ύν οι
στόχοι
και τα
αποτελ
έσµατ
α

Κόστος

Συνολικός
αριθµός
αποτελεσµ
άτων

Σύνολο
κόστους

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 1 …38
Αποτελέσµα
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο
αριθ. 1
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 …
Αποτέλεσµα

37
38

EL

Τα αποτελέσµατα είναι προϊόντα και υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν (π.χ.: αριθµός χρηµατοδοτούµενων ανταλλαγών φοιτητών, χιλιόµετρα οδών που
κατασκευάστηκαν κ.λπ.).
Όπως περιγράφεται στο τµήµα 1.4.2. «Ειδικός(-οι) στόχος (-οι)…»
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Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο
αριθ. 2
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

EL
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3.2.3.

Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικής φύσης

3.2.3.1. Περίληψη
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων
διοικητικού χαρακτήρα

– ⌦Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

πιστώσεων

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
2014 39

Έτος
2015

Έτη 2016-2020

ΣΥΝΟΛ
Ο

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου
Ανθρώπινοι πόροι

1.271

1.271

1.271 ανά έτος

8.897

Άλλες διοικητικές
δαπάνες

0,14

0,14

0,14 ανά έτος

0,98

Μερικό σύνολο του
ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

1.411

1.411

1.411 ανά έτος

9.877

εκτός του ΤΟΜΕΑ 540
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι
Άλλες δαπάνες
διοικητικού
χαρακτήρα
Μερικό σύνολο
εκτός ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

39
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Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και
δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «ΒΑ»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα.
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ΣΥΝΟΛΟ

EL
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3.2.3.2. Κατ’ εκτίµηση απαιτούµενοι ανθρώπινοι πόροι
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων
πόρων

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρήση ανθρωπίνων πόρων, όπως εξηγείται
παρακάτω:
Η εκτίµηση εκφράζεται σε ακέραια ποσά (ή το πολύ µε ένα δεκαδικό ψηφίο)

04 01 01 01 (Στην έδρα και στις
Αντιπροσωπείες της Επιτροπής στα κράτη µέλη)

Έτος
2014

Έτος
2015

9

9

2

2

Οµοίως για τα έτη 2016
έως 2020

XX 01 01 02 (σε Αντιπροσωπείες)
XX 01 05 01 (Έµµεση έρευνα)
10 01 05 01 (άµεση έρευνα)
04 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το «συνολικό
κονδύλιο»)
XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΝΕΑ, TΥ και ΑΕΕ στις
αντιπροσωπείες)
XX 01 04 yy41

Οµοίως

- στην έδρα42
- σε αντιπροσωπείες

XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Έµµεση έρευνα)
10 01 05 02 (CA, INT, SNE - Άµεση έρευνα)
Άλλη γραµµή του προϋπολογισµού (να
προσδιοριστεί)
ΣΥΝΟΛΟ

11

11

11

XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού
Οι ανάγκες για ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους καλύπτονται από το κονδύλιο
που έχει ήδη χορηγηθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή θα προκύψουν από
αναδιάταξη εντός της Γ∆ και θα συµπληρωθούν, ανάλογα µε την περίπτωση, από
τυχόν πρόσθετα κονδύλια που µπορεί να παραχωρηθούν στη διαχειρίστρια Γ∆ στο
πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανοµής των κονδυλίων του προϋπολογισµού και
λαµβανοµένων υπόψη των δηµοσιονοµικών περιορισµών.
Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:
Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι
Εξωτερικό προσωπικό

41
42
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Κάτω από το ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην
γραµµές«BA»).
Κυρίως για τα διαρθρωτικά ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ).
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3.2.4.

Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο
– X Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό
πλαίσιο.
–

Η πρόταση απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούµενος επαναπρογραµµατισµός µε τον προσδιορισµό των σχετικών γραµµών
του προϋπολογισµού και των αντίστοιχων ποσών.

Ν/Α
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση του µέσου ευελιξίας ή την
αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου43.

Να εξηγηθεί η ανάγκη µε τον προσδιορισµό των σχετικών τοµέων και γραµµών του προϋπολογισµού,
καθώς και των αντίστοιχων ποσών.

Ν/Α
3.2.5.

Συνεισφορές τρίτων
– Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη
– Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη χρηµατοδότηση που εκτιµάται παρακάτω:
Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
2014

Να
προσδιοριστεί
οργανισµός
συγχρηµατοδότησης

Έτος
2015

… να εγγραφούν όσα έτη
απαιτούνται, ώστε να εµφαίνεται
η διάρκεια των επιπτώσεων
(βλέπε σηµείο 1.6)

Σύνολο

ο

ΣΥΝΟΛΟ
συγχρηµατοδοτούµενων
πιστώσεων

43
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Βλ. σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας.
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3.3.

Εκτιµώµενος αντίκτυπος στα έσοδα
– X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα.
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο που περιγράφεται
κατωτέρω.
στους ίδιους πόρους
στα διάφορα έξοδα
εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Γραµµή
του
προϋπολογισµού εσόδων:

∆ιαθέσιµες
πιστώσεις για
το τρέχον
οικονοµικό
έτος

Έτος
2012

Έτος
2013

… να προστεθούν όσες στήλες
απαιτούνται ώστε να εµφαίνεται η
διάρκεια των επιπτώσεων (βλέπε σηµείο
1.6)

Άρθρο…

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισµό», να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραµµή(ές) δαπανών του
προϋπολογισµού που έχει(ουν) επηρεαστεί.

Ν/Α
Να προσδιοριστεί η µέθοδος υπολογισµού του αντίκτυπου στα έσοδα.

Ν/Α

EL
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