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Τροπολογία 1
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. έχοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση δεν θα πρέπει να 
εμποδίσει τα κράτη μέλη από το να 
εφαρμόσουν διαρθρωτικές πολιτικές για 
να διευκολύνουν τη μεταμόρφωση των 
οικονομιών τους και της αγοράς εργασίας 
και δεν θα πρέπει επίσης να απαγορεύσει 
στις εταιρείες να προσαρμόσουν τα 
προϊόντα τους, τις διαδικασίες 
παραγωγής και τις πολιτικές στον τομέα 
του προσωπικού στα αιτήματα για μια 
βιώσιμη οικονομία· έχοντας υπόψη ότι το 
Ταμείο θα πρέπει, αντιθέτως, να
αποτελέσει ένα κίνητρο και να συμβάλει 
στο να υλοποιηθούν τα ανωτέρω·

Or. en

Τροπολογία 2
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. έχοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση δεν επιβάλλει 
οιαδήποτε ενεργά μέτρα στην αγορά 
εργασίας στα κράτη μέλη, τα οποία θα 
πρέπει να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο 
αιτήσεως προς το Ταμείο, αλλά ζητεί να 
τεθεί σε εφαρμογή ένα συντονισμένο 
πακέτο προσωποποιημένων υπηρεσιών 
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με σκοπό την επανενσωμάτωση των 
εργαζομένων στην αγορά εργασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού 
για το ΕΤΠΠ [1] το οποίο διατηρεί 
πλήρως την ευελιξία των κρατών μελών 
να προσαρμόζουν τα μέτρα που έχουν ως 
στόχο τους απολυθέντες εργαζόμενους 
στις τοπικές και επιμέρους ανάγκες κάθε 
αιτήσεως.
([1] Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1927/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2009 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση όπως τροποποιήθηκε 
από τον κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 546/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009).

Or. en

Τροπολογία 3
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές πολιτικές 
και οι πολιτικές απασχόλησης εμπίπτουν 
στις εθνικές αρμοδιότητες που 
συντονίζονται με την ανοικτή μέθοδο 
συντονισμού και οι οποίες χρησιμοποιούν 
όλες τις δυνατές συνεργίες με σκοπό να 
εξασφαλίσουν μια θετική ανάπτυξη της 
Ένωσης έναντι της παγκοσμιοποίησης 
καθώς και να αντιμετωπίσουν την 
πρόκληση της κοινωνικής και 
επαγγελματικής ενσωμάτωσης στα κράτη 
μέλη· υπενθυμίζει επίσης ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (FEM) είναι ένα μέσο 
που τέθηκε σε εφαρμογή για να 
υποστηρίξει τον εν λόγω στόχο και για να 
βοηθήσει τους εργαζόμενους σε περίπτωση 

1. υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές πολιτικές 
και οι πολιτικές απασχόλησης εμπίπτουν 
στις εθνικές αρμοδιότητες που 
συντονίζονται με την ανοικτή μέθοδο 
συντονισμού και οι οποίες χρησιμοποιούν 
όλες τις δυνατές συνεργίες με σκοπό να 
εξασφαλίσουν μια θετική ανάπτυξη της 
Ένωσης έναντι της παγκοσμιοποίησης 
καθώς και να αντιμετωπίσουν την 
πρόκληση της κοινωνικής και 
επαγγελματικής ενσωμάτωσης στα κράτη 
μέλη· εκφράζει τη λύπη του για την 
ανισότητα μεταξύ κοινωνικών πολιτικών 
και άλλων πλέον ολοκληρωμένων 
πολιτικών με στόχους ανταγωνισμού, 
καλεί, συνεπώς, στην ενίσχυση των 
μέσων που τίθενται στην υπηρεσία των 
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μαζικών απολύσεων· πρώτων· υπενθυμίζει επίσης ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (FEM) είναι ένα μέσο 
που τέθηκε σε εφαρμογή για να 
υποστηρίξει τον εν λόγω στόχο και για να 
βοηθήσει τους εργαζόμενους σε περίπτωση 
μαζικών απολύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 4
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές πολιτικές 
και οι πολιτικές απασχόλησης εμπίπτουν 
στις εθνικές αρμοδιότητες που 
συντονίζονται με την ανοικτή μέθοδο 
συντονισμού και οι οποίες χρησιμοποιούν 
όλες τις δυνατές συνεργίες με σκοπό να 
εξασφαλίσουν μια θετική ανάπτυξη της 
Ένωσης έναντι της παγκοσμιοποίησης 
καθώς και να αντιμετωπίσουν την 
πρόκληση της κοινωνικής και 
επαγγελματικής ενσωμάτωσης στα κράτη 
μέλη· υπενθυμίζει επίσης ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (FEM) είναι ένα μέσο 
που τέθηκε σε εφαρμογή για να 
υποστηρίξει τον εν λόγω στόχο και για να 
βοηθήσει τους εργαζόμενους σε περίπτωση 
μαζικών απολύσεων·

1. υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές πολιτικές 
και οι πολιτικές απασχόλησης εμπίπτουν 
στις εθνικές αρμοδιότητες που 
συντονίζονται με την ανοικτή μέθοδο 
συντονισμού και οι οποίες χρησιμοποιούν 
όλες τις δυνατές συνεργίες με σκοπό να 
εξασφαλίσουν μια θετική ανάπτυξη της 
Ένωσης έναντι της παγκοσμιοποίησης 
καθώς και να αντιμετωπίσουν την 
πρόκληση της κοινωνικής και 
επαγγελματικής ενσωμάτωσης στα κράτη 
μέλη και μεταξύ αυτών· υπενθυμίζει 
επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(FEM) είναι ένα μέσο που τέθηκε σε 
εφαρμογή για να υποστηρίξει τον εν λόγω 
στόχο και για να βοηθήσει τους 
εργαζόμενους σε περίπτωση μαζικών 
απολύσεων·

Or. nl

Τροπολογία 5
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί η χορήγηση πιστώσεων και 
πληρωμών στη θέση προϋπολογισμού του 
FEM να υλοποιηθεί το λιγότερο από το 
επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να 
απλοποιηθεί η χρήση, να μειωθούν οι 
καθυστερήσεις εξέτασης των φακέλων 
ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα
για τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί 
και να τυποποιηθούν οι διαδικασίες·

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προτείνει αλλαγές στον κανονισμό του 
FEM ώστε να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες αίτησης όσο το δυνατόν 
περισσότερο κατά το επόμενο 
βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, 
εργαζόμενη ώστε να καταστούν 
διαθέσιμες οι πιστώσεις εντός 6 μηνών 
μετά την απόλυση, εξετάζοντας, μεταξύ 
άλλων, τις δυνατότητες να αρχίσει η 
διαδικασία αίτησης ήδη τη στιγμή που 
ανακοινώνονται οι απολύσεις παρά όταν 
έχουν πραγματοποιηθεί και προχωρώντας 
σε εξορθολογισμό σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο βαθμό της διαδικασίας 
αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
καθώς και τυποποιώντας διαδικασίες· 
καλεί, επιπλέον, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αναπτύξει ιδέες για το 
επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να 
επιτευχθούν οι σκοποί, αφενός, της 
συνεργασίας με τα κράτη μέλη για να 
διευκολυνθούν οι θεμελιώδεις αλλαγές για 
προς μια αειφόρο οικονομία και αγορά 
εργασίας και, αφετέρου, της
διευκόλυνσης προς μια ταχεία και 
ευέλικτη βοήθεια προς τους εργαζόμενους 
οι οποίοι έχουν απολυθεί λόγω μη 
αναμενόμενων πληγμάτων στην 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 6
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί η χορήγηση πιστώσεων και 
πληρωμών στη θέση προϋπολογισμού του 
FEM να υλοποιηθεί το λιγότερο από το 

2. ζητεί η χορήγηση πιστώσεων και 
πληρωμών στη θέση προϋπολογισμού του 
FEM να υλοποιηθεί το λιγότερο από το 
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επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να 
απλοποιηθεί η χρήση, να μειωθούν οι 
καθυστερήσεις εξέτασης των φακέλων 
ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
για τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί 
και να τυποποιηθούν οι διαδικασίες·

επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να 
απλοποιηθεί η χρήση, να μειωθούν οι 
καθυστερήσεις εξέτασης των φακέλων 
ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
για τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί 
και να τυποποιηθούν οι διαδικασίες·
επιμένει στην ανάγκη να μειωθεί το 
εθνικό τμήμα της συγχρηματοδότησης, 
δεδομένων των δυσκολιών ορισμένων 
κρατών μελών, αυξάνοντας την κοινοτική 
χρηματοδότηση του FEM σε 90% του 
κόστους των δράσεων που 
υποστηρίζονται·

Or. pt

Τροπολογία 7
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί η χορήγηση πιστώσεων και 
πληρωμών στη θέση προϋπολογισμού του 
FEM να υλοποιηθεί το λιγότερο από το 
επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να 
απλοποιηθεί η χρήση, να μειωθούν οι 
καθυστερήσεις εξέτασης των φακέλων 
ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
για τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί 
και να τυποποιηθούν οι διαδικασίες·

2. ζητεί να υλοποιηθεί η χορήγηση 
πιστώσεων και πληρωμών στη θέση 
προϋπολογισμού του FEM ώστε να 
απλοποιηθεί η χρήση, να μειωθούν οι 
καθυστερήσεις εξέτασης των φακέλων 
ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
για τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί 
και να τυποποιηθούν οι διαδικασίες·

Or. de

Τροπολογία 8
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί η χορήγηση πιστώσεων και 
πληρωμών στη θέση προϋπολογισμού του 

2. ζητεί, ενόψει της σημερινής 
οικονομικής καταστάσεως, η χορήγηση
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FEM να υλοποιηθεί το λιγότερο από το 
επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να 
απλοποιηθεί η χρήση, να μειωθούν οι 
καθυστερήσεις εξέτασης των φακέλων 
ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
για τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί 
και να τυποποιηθούν οι διαδικασίες·

πιστώσεων και πληρωμών στη θέση
προϋπολογισμού του FEM να υλοποιηθεί
το λιγότερο από το επόμενο
δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να
απλοποιηθεί η χρήση, να μειωθούν οι
καθυστερήσεις εξέτασης των φακέλων
ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα
για τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί
και να τυποποιηθούν οι διαδικασίες·

Or. nl

Τροπολογία 9
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη 
σημασία του να λαμβάνονται άμεσα 
μέτρα παρεμβάσεως στην αγορά εργασίας 
παράλληλα με την αίτησή τους στο FEM·

Or. en

Τροπολογία 10
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αλλάξει την ανώτατη περίοδο υλοποίησης 
από 24 μήνες από την ημέρα αιτήσεως σε 
36 μήνες από την ημέρα έγκρισης με 
σκοπό να διευκολύνει την πλήρη εκτέλεση 
των χορηγούμενων πιστώσεων και να 
επιτρέψει σε εργαζόμενους που έχουν 
απολυθεί να συμπληρώσουν τη 
διαδικασία επανένταξής τους·

Or. en
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Τροπολογία 11
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να εργασθούν από 
κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους ήδη 
από την έναρξη της προετοιμασίας των 
αιτήσεων·

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι είναι 
υποχρεωμένα αφενός να εργασθούν από
κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους ήδη
από την έναρξη της προετοιμασίας των
αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
κανονισμού FEM και, αφετέρου, να 
συμμορφωθούν με το άρθρο 9 του 
παρόντος κανονισμού το οποίο απαιτεί 
από τα κράτη μέλη να παρέχουν 
πληροφορίες και να δημοσιεύουν τις 
επιδοτούμενες δράσεις και ότι η εν λόγω 
πληροφορία θα πρέπει επίσης να 
απευθύνεται στους ενεχόμενους 
εργαζόμενους, τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και τους 
κοινωνικούς εταίρους καθώς επίσης ότι 
είναι υποχρεωμένα να τυποποιούν τις 
διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 12
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να εργασθούν από 
κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους ήδη 
από την έναρξη της προετοιμασίας των 
αιτήσεων·

3. καλεί τα κράτη μέλη να εργασθούν από
κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους ήδη
από την έναρξη της προετοιμασίας των
αιτήσεων και να εξασφαλίσουν την 
παρουσία επιτροπών των επιχειρήσεων 
πριν από την έναρξη κάθε προγράμματος 
ώστε να υπάρξει εγγύηση ότι οι 
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κοινωνικοί εταίροι θα εμπλέκονται 
πλήρως στον ορισμό των προγραμμάτων 
αναπροσανατολισμού που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
εργαζόμενων και όχι των επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 13
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να εργασθούν από 
κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους ήδη 
από την έναρξη της προετοιμασίας των 
αιτήσεων·

3. καλεί τα κράτη μέλη να εργασθούν από 
κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους και 
να προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο με 
τους κοινωνικούς εταίρους και τους 
επιχειρηματίες ήδη από την έναρξη της 
προετοιμασίας των αιτήσεων·

Or. en

Amendement 14
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Projet d'avis Amendement

3a. χαιρετίζει τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου σχετικά με τις νέες 
δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας και 
υπογραμμίζει ότι το FEM παρέχει στα 
κράτη μέλη πρόσθετη χρηματοδότηση 
για την εκπαίδευση των εργαζομένων που 
έχουν απολυθεί για μελλοντοστραφείς 
θέσεις εργασίας και αυξημένη 
κινητικότητα·

Or. en
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Τροπολογία 15
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επιμένει, η Επιτροπή, να μεριμνήσει 
για τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών 
2002/14/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση 
γενικού πλαισίου ενημερώσεως και 
διαβουλεύσεως των εργαζομένων και 
94/45/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση 
ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης με 
σκοπό να χορηγούνται στους κοινωνικούς 
εταίρους όλα τα εργαλεία ανάλυσης του 
προγράμματος απολύσεων ή του 
σχεδιαζόμενου προγράμματος 
αναδιάρθρωσης, πριν την αναγγελία του 
και, ως εκ τούτου, η δυνατότητα να 
τηρούν πλήρως το ρόλο τους στην
προετοιμασία της αιτήσεως·

Or. fr

Τροπολογία 16
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προσθέσει την υποχρέωση προς τα κράτη 
μέλη να υποστηρίζουν τη συμμετοχή των 
ενώσεων των εργαζομένων κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης της φάσεως 
όσον αφορά τον κανονισμό FEM· καλεί 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώσει 
την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων 
πρακτικών σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή
των εργαζομένων στην υλοποίηση του 
FEM, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στις 
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παρούσες και νέες περιπτώσεις να 
μπορούν να επωφελούνται από την 
εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτηθεί σε 
προηγούμενες·

Or. en

Τροπολογία 17
Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
άμεσα πρόταση για την κατάλληλη 
συμβολή των επιχειρήσεων που 
καταργούν θέσεις απασχόλησης και που 
έχουν καταγράψει κέρδη κατά τη 
διάρκεια των προηγούμενων χρονικών 
περιόδων, στις κοινωνικές δαπάνες που 
προκύπτουν από τις μετεγκαταστάσεις 
και από τις μειώσεις των θέσεων 
απασχόλησης, πρόταση που εγγυάται 
εξάλλου την αναχρηματοδότηση του 
FEM·

Or. de

Τροπολογία 18
Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ε (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ε. καλεί την Επιτροπή να 
αντικαταστήσει μεσοπρόθεσμα το FEM 
από ένα ταμείο αναδιάρθρωσης που θα 
χρηματοδοτείται από έναν ευρωπαϊκό 
φόρο για τις μετεγκαταστάσεις και στο 
οποίο θα συμμετέχουν κατάλληλα οι 
επιχειρήσεις για τη δημιουργία 
υποκατάστατων και βιώσιμων θέσεων 
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εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 19
Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 στ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3στ. καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει 
κριτήρια που συνδέουν κατά 
προτεραιότητα τη χορήγηση της 
ενισχύσεως από το FEM με μέτρα 
αναδιάρθρωσης που δημιουργούν και 
εγγυώνται τις θέσεις απασχόλησης καθώς 
και μια βιώσιμη οικολογική ανάπτυξη 
κοινωνικά ισορροπημένη στις θιγόμενες 
περιφέρειες·

Or. de

Τροπολογία 20
Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ζ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ζ. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει τα 
κριτήρια προσφυγής στο FEM στις 
προαναφερθείσες περιστάσεις, στις 
μετεγκαταστάσεις εντός της Ευρώπης 
και να απλοποιήσει σημαντικά τη 
διαδικασία αίτησης·

Or. de
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Τροπολογία 21
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή μια δομή επικοινωνίας και 
διαχείρισης του FEM σε εθνικό επίπεδο, σε 
σύνδεση με όλα τα ενεχόμενα μέρη, και να 
ανταλλάξουν τις βέλτιστες πρακτικές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα το οποίο θα 
επιτρέψει μια ταχεία και αποτελεσματική 
παρέμβαση του FEM σε περίπτωση 
μαζικών απολύσεων·

4. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή μια δομή επικοινωνίας και 
διαχείρισης του FEM σε εθνικό επίπεδο, σε 
σύνδεση με όλα τα ενεχόμενα μέρη, 
κυρίως τους κοινωνικούς εταίρους, και να 
ανταλλάξουν τις βέλτιστες πρακτικές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα το οποίο θα 
επιτρέψει μια ταχεία και αποτελεσματική 
παρέμβαση του FEM σε περίπτωση 
μαζικών απολύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 22
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή μια δομή επικοινωνίας και 
διαχείρισης του FEM σε εθνικό επίπεδο, σε 
σύνδεση με όλα τα ενεχόμενα μέρη, και να 
ανταλλάξουν τις βέλτιστες πρακτικές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα το οποίο θα 
επιτρέψει μια ταχεία και αποτελεσματική 
παρέμβαση του FEM σε περίπτωση 
μαζικών απολύσεων·

4. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή μια δομή επικοινωνίας και 
διαχείρισης του FEM σε εθνικό επίπεδο, σε 
σύνδεση με όλα τα ενεχόμενα μέρη, και να 
ανταλλάξουν τις βέλτιστες πρακτικές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα το οποίο θα 
επιτρέψει μια ταχεία και αποτελεσματική 
παρέμβαση του FEM σε περίπτωση 
απειλής μαζικών απολύσεων·

Or. nl
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Τροπολογία 23
Elisabeth Morin-Chartier, Marije Cornelissen, Joe Higgins, 
Proinsias De Rossa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
πρόταση σχετικά με ποιο τρόπο θα πρέπει 
να τροποποιηθεί ο κανονισμός FEM με 
σκοπό να επιτρέψει τη συμπερίληψη όλων 
των εργαζομένων που έχουν απολυθεί για 
τον ίδιο λόγο σε διάφορους τομείς και 
περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 24
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
ερευνήσει για πιθανές λύσεις με σκοπό να 
αντιμετωπίσει τον διαχωρισμό μεταξύ 
εργαζομένων που έχουν απολυθεί οι 
οποίοι είναι επιλέξιμοι για μέτρα 
σύμφωνα με το FEM και άλλους 
εργαζόμενους που έχουν απολυθεί στην 
ίδια περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 25
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια μεμονωμένη προσέγγιση 
της βοήθειας στους εργαζόμενους που 
έχουν απολυθεί, ειδικότερα σε περίπτωση 
μαζικών απολύσεων, για να βελτιώσουν τις 
δυνατότητες των εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας που βρίσκεται σε περίοδο 
βαθειάς αναδιάρθρωσης· συνιστά στα 
κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν, για το 
λόγο αυτό, τις ανταλλαγές των βέλτιστων 
πρακτικών επωφελούμενα κυρίως από το 
πρόγραμμα Progress·

6. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια μεμονωμένη προσέγγιση 
της βοήθειας στους εργαζόμενους που 
έχουν απολυθεί, ειδικότερα σε περίπτωση 
μαζικών απολύσεων, για να βελτιώσουν τις 
δυνατότητες των εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας που βρίσκεται σε περίοδο 
βαθειάς αναδιάρθρωσης· ζητεί από τα 
κράτη μέλη και από τις τοπικές αρχές να 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να 
δώσουν νέα πνοή στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από
μετεγκατάσταση ώστε να διατηρηθεί η 
οικονομική δραστηριότητα στη 
συγκεκριμένη περιοχή, γνωρίζοντας ότι 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση απευθύνεται 
αποκλειστικά στους εργαζόμενους· 
συνιστά στα κράτη μέλη να 
εντατικοποιήσουν, για το λόγο αυτό, τις 
ανταλλαγές των βέλτιστων πρακτικών 
επωφελούμενα κυρίως από το πρόγραμμα 
Progress·

Or. fr

Τροπολογία 26
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια μεμονωμένη προσέγγιση 
της βοήθειας στους εργαζόμενους που 
έχουν απολυθεί, ειδικότερα σε περίπτωση 
μαζικών απολύσεων, για να βελτιώσουν τις 
δυνατότητες των εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας που βρίσκεται σε περίοδο 
βαθειάς αναδιάρθρωσης· συνιστά στα 
κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν, για το 
λόγο αυτό, τις ανταλλαγές των βέλτιστων 

6. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια μεμονωμένη προσέγγιση 
της βοήθειας στους εργαζόμενους που 
έχουν απολυθεί, ειδικότερα σε περίπτωση 
μαζικών απολύσεων, για να βελτιώσουν τις 
δυνατότητες των εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας που βρίσκεται σε περίοδο 
βαθειάς αναδιάρθρωσης· να μεριμνήσουν 
ώστε οι κανονισμοί για την υλοποίηση 
από τα κράτη μέλη δεν θα καθιστούν την 
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πρακτικών επωφελούμενα κυρίως από το 
πρόγραμμα Progress·

εκτέλεση των στόχων του ταμείου 
περισσότερο περιοριστική· συνιστά στα 
κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν, για το 
λόγο αυτό, τις ανταλλαγές των βέλτιστων 
πρακτικών επωφελούμενα κυρίως από το 
πρόγραμμα Progress·

Or. en

Τροπολογία 27
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια μεμονωμένη προσέγγιση 
της βοήθειας στους εργαζόμενους που 
έχουν απολυθεί, ειδικότερα σε περίπτωση 
μαζικών απολύσεων, για να βελτιώσουν τις 
δυνατότητες των εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας που βρίσκεται σε περίοδο 
βαθειάς αναδιάρθρωσης· συνιστά στα 
κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν, για το 
λόγο αυτό, τις ανταλλαγές των βέλτιστων 
πρακτικών επωφελούμενα κυρίως από το 
πρόγραμμα Progress·

6. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια μεμονωμένη προσέγγιση 
της βοήθειας στους εργαζόμενους που 
έχουν απολυθεί, ειδικότερα σε περίπτωση 
μαζικών απολύσεων, για να βελτιώσουν τις 
δυνατότητες των εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας που βρίσκεται σε περίοδο 
βαθειάς αναδιάρθρωσης· συνιστά στα 
κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν, για το 
λόγο αυτό, τις ανταλλαγές των βέλτιστων 
πρακτικών επωφελούμενα κυρίως από το 
πρόγραμμα Progress, και ειδικότερα του 
νέου μέσου μικροχρηματοδότησης·

Or. fr

Τροπολογία 28
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa, 

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια μεμονωμένη προσέγγιση 
της βοήθειας στους εργαζόμενους που 
έχουν απολυθεί, ειδικότερα σε περίπτωση 

6. καλεί όλα τα κράτη μέλη που 
επωφελούνται από το FEM να είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά και να 
υιοθετήσουν μια προσωποποιημένη 
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μαζικών απολύσεων, για να βελτιώσουν τις 
δυνατότητες των εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας που βρίσκεται σε περίοδο 
βαθειάς αναδιάρθρωσης· συνιστά στα 
κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν, για το 
λόγο αυτό, τις ανταλλαγές των βέλτιστων 
πρακτικών επωφελούμενα κυρίως από το 
πρόγραμμα Progress·

προσέγγιση της βοήθειας προς τους 
εργαζόμενους που έχουν απολυθεί, 
ειδικότερα σε περίπτωση μαζικών 
απολύσεων, για να βελτιώσουν τις 
δυνατότητες των εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας που βρίσκεται σε περίοδο 
βαθειάς αναδιάρθρωσης· συνιστά στα 
κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν, για το 
λόγο αυτό, τις ανταλλαγές των βέλτιστων 
πρακτικών επωφελούμενα κυρίως από το 
πρόγραμμα Progress·

Or. en

Τροπολογία 29
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια μεμονωμένη προσέγγιση 
της βοήθειας στους εργαζόμενους που 
έχουν απολυθεί, ειδικότερα σε περίπτωση 
μαζικών απολύσεων, για να βελτιώσουν τις 
δυνατότητες των εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας που βρίσκεται σε περίοδο 
βαθειάς αναδιάρθρωσης· συνιστά στα 
κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν, για το 
λόγο αυτό, τις ανταλλαγές των βέλτιστων 
πρακτικών επωφελούμενα κυρίως από το 
πρόγραμμα Progress·

6. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια μεμονωμένη προσέγγιση 
της βοήθειας στους εργαζόμενους που 
έχουν απολυθεί, και να προωθήσουν τη 
μετειδίκευση, τη συμπληρωματική 
εκπαίδευση και τον επαγγελματικό 
αναπροσανατολισμό, ειδικότερα σε 
περίπτωση μαζικών απολύσεων, για να 
βελτιώσουν τις δυνατότητες των 
εργαζομένων στην αγορά εργασίας που 
βρίσκεται σε περίοδο βαθειάς 
αναδιάρθρωσης· συνιστά στα κράτη μέλη 
να εντατικοποιήσουν, για το λόγο αυτό, τις 
ανταλλαγές των βέλτιστων πρακτικών 
επωφελούμενα κυρίως από το πρόγραμμα 
Progress·

Or. nl

Τροπολογία 30
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια μεμονωμένη προσέγγιση 
της βοήθειας στους εργαζόμενους που 
έχουν απολυθεί, ειδικότερα σε περίπτωση 
μαζικών απολύσεων, για να βελτιώσουν τις 
δυνατότητες των εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας που βρίσκεται σε περίοδο 
βαθειάς αναδιάρθρωσης· συνιστά στα 
κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν, για το 
λόγο αυτό, τις ανταλλαγές των βέλτιστων 
πρακτικών επωφελούμενα κυρίως από το 
πρόγραμμα Progress·

6. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια μεμονωμένη και 
κοινωνική προσέγγιση της βοήθειας στους 
εργαζόμενους που έχουν απολυθεί, 
ειδικότερα σε περίπτωση μαζικών 
απολύσεων, για να βελτιώσουν τις 
δυνατότητες των εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας που βρίσκεται σε περίοδο 
βαθειάς αναδιάρθρωσης· συνιστά στα 
κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν, για το 
λόγο αυτό, τις ανταλλαγές των βέλτιστων 
πρακτικών επωφελούμενα κυρίως από το 
πρόγραμμα Progress·

Or. de

Τροπολογία 31
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το FEM για να 
υλοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς στόχους, 
για να προωθήσουν νέες αρμοδιότητες για 
νέες θέσεις απασχόλησης και για να 
ενθαρρύνουν την παιδεία καθ' όλη τη 
διάρκεια του βίου, ώστε να υπάρξει 
εξέλιξη της προσωπικής σταδιοδρομίας
των εργαζομένων και να συμβάλουν με τον 
τρόπο αυτό στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης·

7. καλεί τα κράτη μέλη να
χρησιμοποιήσουν το FEM για να
υλοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς στόχους,  
να προωθήσουν νέες αρμοδιότητες, να 
καταστήσουν τις υπάρχουσες θέσεις 
εργασίας πλέον οικολογικές και να 
δημιουργήσουν νέες οικολογικές θέσεις
εργασίας καθώς και για να ενθαρρύνουν
την παιδεία καθ' όλη τη διάρκεια του βίου, 
ώστε να υπάρξει εξέλιξη της προσωπικής
σταδιοδρομίας των εργαζομένων και να
συμβάλουν με τον τρόπο αυτό στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
Ένωσης στο πλαίσιο της
παγκοσμιοποίησης· καλεί τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν ειδικότερα 
τους νέους, τις γυναίκες μέχρι 45 ετών 
και τους μειονεκτούντες ή ηλικιωμένους 
εργαζόμενους να παραμείνουν ή να 
επιστρέψουν στην αγορά εργασίας·
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Or. en

Τροπολογία 32
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το FEM για να 
υλοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς στόχους, 
για να προωθήσουν νέες αρμοδιότητες για 
νέες θέσεις απασχόλησης και για να 
ενθαρρύνουν την παιδεία καθ' όλη τη 
διάρκεια του βίου, ώστε να υπάρξει 
εξέλιξη της προσωπικής σταδιοδρομίας
των εργαζομένων και να συμβάλουν με τον 
τρόπο αυτό στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης·

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το FEM για να 
υλοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς στόχους, 
για να προωθήσουν νέες αρμοδιότητες για 
νέες θέσεις απασχόλησης σε μια δεδομένη 
περιοχή απασχόλησης και για να 
ενθαρρύνουν την παιδεία καθ' όλη τη 
διάρκεια του βίου, ώστε να υπάρξει 
εξέλιξη της προσωπικής σταδιοδρομίας
των εργαζομένων και να συμβάλουν με τον 
τρόπο αυτό στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης·

Or. fr

Τροπολογία 33
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το FEM για να 
υλοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς στόχους, 
για να προωθήσουν νέες αρμοδιότητες για 
νέες θέσεις απασχόλησης και για να 
ενθαρρύνουν την παιδεία καθ' όλη τη 
διάρκεια του βίου, ώστε να υπάρξει 
εξέλιξη της προσωπικής σταδιοδρομίας
των εργαζομένων και να συμβάλουν με τον 
τρόπο αυτό στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης·

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το FEM για να 
υλοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς στόχους, 
για να προωθήσουν νέες αρμοδιότητες 
ειδικότερα για νέες θέσεις, βιώσιμες και 
μελλοντοστραφείς θέσεις απασχόλησης 
και για να ενθαρρύνουν την παιδεία καθ' 
όλη τη διάρκεια του βίου, ώστε να υπάρξει 
εξέλιξη της προσωπικής σταδιοδρομίας
των εργαζομένων και να συμβάλουν με τον 
τρόπο αυτό στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης·
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Τροπολογία 34
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το FEM για να 
υλοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς στόχους, 
για να προωθήσουν νέες αρμοδιότητες για 
νέες θέσεις απασχόλησης και για να 
ενθαρρύνουν την παιδεία καθ' όλη τη 
διάρκεια του βίου, ώστε να υπάρξει
εξέλιξη της προσωπικής σταδιοδρομίας
των εργαζομένων και να συμβάλουν με τον 
τρόπο αυτό στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης·

7. καλεί τα κράτη μέλη να
χρησιμοποιήσουν το FEM για να
υλοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς στόχους, 
για να προωθήσουν νέες αρμοδιότητες για
νέες θέσεις απασχόλησης βιώσιμες και 
ποιοτικές και για να ενθαρρύνουν την
παιδεία καθ' όλη τη διάρκεια του βίου, 
ώστε να υπάρξει εξέλιξη της προσωπικής
σταδιοδρομίας των εργαζομένων και να
συμβάλουν με τον τρόπο αυτό στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
Ένωσης στο πλαίσιο της
παγκοσμιοποίησης·

Or. fr

Τροπολογία 35
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το FEM για να 
υλοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς στόχους, 
για να προωθήσουν νέες αρμοδιότητες για 
νέες θέσεις απασχόλησης και για να 
ενθαρρύνουν την παιδεία καθ' όλη τη 
διάρκεια του βίου, ώστε να υπάρξει 
εξέλιξη της προσωπικής σταδιοδρομίας
των εργαζομένων και να συμβάλουν με τον 
τρόπο αυτό στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης στο 

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το FEM για να 
υλοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς στόχους, 
για να προωθήσουν νέες αρμοδιότητες για 
νέες και "καλές" θέσεις απασχόλησης και 
για να ενθαρρύνουν την παιδεία καθ' όλη 
τη διάρκεια του βίου, ώστε να υπάρξει 
εξέλιξη της προσωπικής σταδιοδρομίας
των εργαζομένων και να συμβάλουν με τον 
τρόπο αυτό στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης στο 
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πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης· πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης·

Or. de

Τροπολογία 36
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το FEM για να 
υλοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς στόχους, 
για να προωθήσουν νέες αρμοδιότητες για 
νέες θέσεις απασχόλησης και για να 
ενθαρρύνουν την παιδεία καθ' όλη τη 
διάρκεια του βίου, ώστε να υπάρξει 
εξέλιξη της προσωπικής σταδιοδρομίας
των εργαζομένων και να συμβάλουν με τον 
τρόπο αυτό στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης·

7. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το FEM για να 
υλοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς στόχους, 
για να προωθήσουν νέες αρμοδιότητες για 
νέες θέσεις απασχόλησης, να ενισχύσουν 
την επιχειρηματικότητα και για να 
ενθαρρύνουν την παιδεία καθ' όλη τη 
διάρκεια του βίου, ώστε να υπάρξει 
εξέλιξη της προσωπικής σταδιοδρομίας
των εργαζομένων και να συμβάλουν με τον 
τρόπο αυτό στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 37
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. καλεί τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν το FEM να 
δημιουργήσουν αποτελέσματα συνέργειας 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(FEM), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου και της μικροχρηματοδότησης 
ώστε να εξεύρουν τις βέλτιστες λύσεις 
που θα είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές 
μεμονωμένες περιπτώσεις·
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Τροπολογία 38
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό του 
FEM τα οποία θα προωθούν την 
κινητικότητα των εργαζομένων εάν οι 
προοπτικές για απασχόληση στη 
συγκεκριμένη περιφέρεια δεν είναι 
ευνοϊκές·

Or. en

Τροπολογία 39
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. επισημαίνει σχετικά ότι η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έναντι της παγκοσμιοποίησης 
δεν μπορεί να εξασφαλίζεται παρά μόνο 
λαμβάνοντας μέτρα για τον σκοπό αυτό 
με σκοπό να επιτευχθεί ένας υψηλός 
βαθμός εξειδίκευσης των εργαζομένων 
στην επικράτειά της· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι το FEM θα πρέπει επίσης να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση των φάσεων 
της ανεργίας με εντατικά μέτρα συνεχούς 
εκπαίδευσης και μετειδίκευσης·

Or. de
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Τροπολογία 40
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7δ. επισημαίνει, περαιτέρω, το γεγονός 
ότι και εντός της Ένωσης υφίστανται 
συχνά σημαντικές διαφοροποιήσεις 
(επίπεδο μισθού, κοινωνικές παροχές) 
στις αγορές εργασίας των διαφόρων 
κρατών μελών ειδικότερα μεταξύ της 
Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης· αυτές 
οδηγούν στο να υπάρχουν μαζικές 
απολύσεις σε εκείνα τα κράτη μέλη στα 
οποία επικρατούν για τις επιχειρήσεις μη 
ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας. 
Θεωρεί ότι και αυτές οι περιπτώσεις 
απολύσεων οι οποίες προκαλούνται από 
την παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται επίσης στις περιπτώσεις 
οι οποίες μπορούν να τύχουν ενισχύσεως 
εκ μέρους του FEM.

Or. de

Τροπολογία 41
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις την 
ευθύνη τους να καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να 
μπορούν, ήδη από την αρχή της περιόδου 
ανεργίας τους, να κατοχυρώνουν την 
εμπειρία την οποία απέκτησαν ώστε η 
κατάρτισή τους σε νέο επάγγελμα να είναι 
όσο το δυνατόν ταχύτερη και σαφής και να 
μπορέσουν να εξεύρουν μια σταθερή 
απασχόληση με προοπτικές·

8. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις την 
ευθύνη τους να καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να 
μπορούν, ήδη από την αρχή της περιόδου 
ανεργίας τους, να κατοχυρώνουν την 
εμπειρία την οποία απέκτησαν ώστε η 
κατάρτισή τους σε νέο επάγγελμα να είναι 
όσο το δυνατόν ταχύτερη και σαφής και να 
μπορέσουν να εξεύρουν μια σταθερή 
απασχόληση με προοπτικές· ενθαρρύνει τα 
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κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές οι 
οποίες υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις, οι 
οποίες προβαίνουν σε μετεγκατάσταση ή 
σταματούν τις δραστηριότητές τους σε 
μια συγκεκριμένη περιφέρεια, να 
ενισχύουν τους εργαζόμενους για την 
αναβάθμιση των προσόντων τους και την 
εξεύρεση νέας απασχόλησης καθώς και 
στην παροχή προς αυτούς βοήθειας κατά 
τη μεταβατική περίοδο·

Or. en

Τροπολογία 42
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις την 
ευθύνη τους να καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να 
μπορούν, ήδη από την αρχή της περιόδου 
ανεργίας τους, να κατοχυρώνουν την 
εμπειρία την οποία απέκτησαν ώστε η 
κατάρτισή τους σε νέο επάγγελμα να είναι 
όσο το δυνατόν ταχύτερη και σαφής και να 
μπορέσουν να εξεύρουν μια σταθερή 
απασχόληση με προοπτικές·

8. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις την 
ευθύνη τους να καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να 
μπορούν, ήδη από την αρχή της περιόδου 
ανεργίας τους, να κατοχυρώνουν την 
εμπειρία και την επιμόρφωση την οποία 
απέκτησαν ώστε η κατάρτισή τους σε νέο 
επάγγελμα να είναι όσο το δυνατόν 
ταχύτερη και σαφής και να μπορέσουν να 
εξεύρουν μια σταθερή απασχόληση με 
προοπτικές·

Or. de

Τροπολογία 43
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις την 
ευθύνη τους να καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να 

8. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις την 
ευθύνη τους να καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να 
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μπορούν, ήδη από την αρχή της περιόδου 
ανεργίας τους, να κατοχυρώνουν την 
εμπειρία την οποία απέκτησαν ώστε η 
κατάρτισή τους σε νέο επάγγελμα να είναι 
όσο το δυνατόν ταχύτερη και σαφής και να 
μπορέσουν να εξεύρουν μια σταθερή 
απασχόληση με προοπτικές·

μπορούν, ήδη από την αρχή της περιόδου 
ανεργίας τους, να κατοχυρώνουν την 
εμπειρία την οποία απέκτησαν ώστε η 
κατάρτισή τους σε νέο επάγγελμα να είναι 
όσο το δυνατόν ταχύτερη και σαφής και να 
μπορέσουν να εξεύρουν μια "καλή", 
σταθερή απασχόληση με προοπτικές·

Or. de

Τροπολογία 44
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις την 
ευθύνη τους να καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να 
μπορούν, ήδη από την αρχή της περιόδου 
ανεργίας τους, να κατοχυρώνουν την 
εμπειρία την οποία απέκτησαν ώστε η 
κατάρτισή τους σε νέο επάγγελμα να είναι 
όσο το δυνατόν ταχύτερη και σαφής και να 
μπορέσουν να εξεύρουν μια σταθερή 
απασχόληση με προοπτικές·

8. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις την
ευθύνη τους να καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να
μπορούν, πριν από την αρχή της περιόδου
ανεργίας τους, να κατοχυρώνουν την
εμπειρία την οποία απέκτησαν ώστε η
κατάρτισή τους σε νέο επάγγελμα να είναι
όσο το δυνατόν ταχύτερη και σαφής και να
μπορέσουν να εξεύρουν μια σταθερή
απασχόληση με προοπτικές σε έναν 
διαχρονικά σταθερό τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 45
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa, 

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις την 
ευθύνη τους να καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να 
μπορούν, ήδη από την αρχή της περιόδου 
ανεργίας τους, να κατοχυρώνουν την 

8. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις την 
κοινωνική τους ευθύνη να καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια έτσι ώστε οι εργαζόμενοι 
να μπορούν, ήδη από την αρχή της 
περιόδου ανεργίας τους, να κατοχυρώνουν 
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εμπειρία την οποία απέκτησαν ώστε η 
κατάρτισή τους σε νέο επάγγελμα να είναι 
όσο το δυνατόν ταχύτερη και σαφής και να 
μπορέσουν να εξεύρουν μια σταθερή 
απασχόληση με προοπτικές·

την εμπειρία την οποία απέκτησαν ώστε η 
κατάρτισή τους σε νέο επάγγελμα να είναι 
όσο το δυνατόν ταχύτερη και σαφής και να 
μπορέσουν να εξεύρουν μια σταθερή 
απασχόληση με προοπτικές·

Or. en

Τροπολογία 46
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. διαπιστώνει μια μεγάλη ανισότητα 
μεταξύ των φακέλων, λόγω της 
διαφοροποίησης των καταστάσεων σε κάθε 
κράτος μέλος· ζητεί, ως εκ τούτου, από την 
Επιτροπή να διατυπώσει μια πρόταση που 
θα αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη ευελιξία των κριτηρίων 
παρέμβασης ανά κράτος μέλος, 
προκειμένου να υπάρξει καλύτερη 
προσαρμοστικότητα στις οικονομικές 
ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, 
αξιολογώντας τη δυνατότητα διεύρυνσης 
της περιόδου αναφοράς και της περιμέτρου 
των επιχειρήσεων·

9. διαπιστώνει μια μεγάλη ανισότητα 
μεταξύ των φακέλων, λόγω της 
διαφοροποίησης των καταστάσεων σε κάθε 
κράτος μέλος· ζητεί, ως εκ τούτου, από την 
Επιτροπή να διατυπώσει μια πρόταση που 
θα αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη ευελιξία των κριτηρίων 
παρέμβασης ανά κράτος μέλος, 
προκειμένου να υπάρξει καλύτερη 
προσαρμοστικότητα στις οικονομικές 
ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, 
αξιολογώντας τη δυνατότητα διεύρυνσης 
της περιόδου αναφοράς και της περιμέτρου 
των επιχειρήσεων αποφεύγοντας την 
ανισότητα πρόσβασης των κρατών μελών 
στο εν λόγω μέσο·

Or. fr

Τροπολογία 47
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9a. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στα 
κράτη μέλη ένα σύνολο κατευθυντήριων 
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γραμμών για την εκπόνηση και 
υλοποίηση των αιτήσεων για ενισχύσεις 
από το FEM καταβάλλοντας προσπάθειες 
για την εξεύρεση μιας διαδικασίας με 
σκοπό την ταχεία υποβολή αιτήσεων και 
την ευρύτερη συναίνεση των ενεχόμενων 
μερών όσον αφορά τη στρατηγική η 
οποία πρέπει να εφαρμοσθεί και τα μέτρα 
τα οποία θα πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή για μια αποτελεσματική 
επανένταξη των εργαζόμενων στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 48
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. στο πλαίσιο της υλοποίησης του FEM 
θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες από τρίτες 
χώρες μεταξύ των ατόμων που είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση, έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν αυτή την 
ενίσχυση, ακόμη και αν διαμένουν σε μια 
άλλη χώρα, ειδικότερα εάν αφορά ένα 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 49
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije
Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9γ. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
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βοήθεια στα κράτη μέλη, τους 
κοινωνικούς εταίρους και τις ενώσεις των 
εργαζομένων κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας υλοποίησης των μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 50
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10a. θεωρεί, ειδικότερα, απαραίτητο, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συνεργασθούν στενά για να ελέγξουν 
αποτελεσματικά την ενίσχυση που δίδεται 
σε πολυεθνικές εταιρείες και για να 
εγγυηθούν την πραγματοποίηση συνεπούς 
επένδυσης για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας με κοινωνικά δικαιώματα, με 
σκοπό να αποθαρρυνθεί το κοινωνικό 
ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 51
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β(νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για τη συνέπεια των 
πολιτικών της και των μέσων της με 
σκοπό να αποφευχθεί ότι οι αναπτυξιακοί 
στόχοι και οι στόχοι ανταγωνιστικότητας 
δεν θα βρίσκονται σε αντίθεση με αυτούς 
που αποσκοπούν στη δημιουργία θέσεως 
εργασίας, τη συνοχή και την κοινωνική 
ενσωμάτωση·
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Or. fr

Τροπολογία 52
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10γ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους 
ορισμένες χώρες που αντιμετωπίζουν 
μαζικές απολύσεις και οι οποίες θα ήσαν 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση σύμφωνα 
με τον κανονισμό FEM δεν κάνουν χρήση 
αυτού, και να προτείνει σχετικά 
κατάλληλες λύσεις·

Or. en

Τροπολογία 53
Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει
στην ετήσια έκθεσή της στατιστικές για 
την αποτελεσματικότητα του FEM και 
των στρατηγικών επιμόρφωσης σε ότι 
αφορά την επιστροφή στην απασχόληση·

11. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει
άμεσα μια έκθεση για τη χρησιμοποίηση 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση (FEM) μέχρι 
σήμερα, από την οποία να προκύπτει 
ειδικότερα με ποιο τρόπο έχουν 
χρησιμοποιηθεί οι πόροι και σε ποιά 
αναλογία βρίσκονται οι πόροι που 
χρησιμοποιήθηκαν με τα μέτρα 
περαιτέρω υποστήριξης εκ μέρους των 
κρατών μελών και των επιχειρήσεων
αντιστοίχως· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξάγει από την εν λόγω έκθεση τα πρώτα 
συμπεράσματα και να παρουσιάσει 
ταχέως προτάσεις που θα αποσκοπούν 
στη βελτίωση της λειτουργίας του 
Ταμείου·
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Or. de

Τροπολογία 54
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
στην ετήσια έκθεσή της στατιστικές για 
την αποτελεσματικότητα του FEM και των 
στρατηγικών επιμόρφωσης σε ότι αφορά 
την επιστροφή στην απασχόληση·

11. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
στην ετήσια έκθεσή της στατιστικές για 
την αποτελεσματικότητα του FEM και των 
στρατηγικών επιμόρφωσης σε ότι αφορά 
την επιστροφή στην απασχόληση, 
αναλύοντας την επίδραση της δομής της 
αγοράς εργασίας στην εν λόγω 
αποτελεσματικότητα·

Or. fr

Τροπολογία 55
Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11a. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
σημαντικά το δημοσιονομικό πλαίσιο του 
FEM ενόψει της σημερινής οικονομικής 
και χρηματοπιστωτικής κρίσεως καθώς 
και της διεύρυνσης των καθηκόντων και 
να εγκρίνει την εγγραφή ενός ιδίου τίτλου 
στον προϋπολογισμό·

Or. de

Τροπολογία 56
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 β (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11β. τονίζει ότι είναι σημαντικό σε 
περιόδους περιορισμού των οικονομικών 
πόρων να αξιολογήσει η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, την 
αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα 
των μέτρων που χρηματοδοτούνται από 
το FEM· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 
αναπτυχθούν σχετικά τυποποιημένα 
κριτήρια εξέτασης και αξιολόγησης 
όπως, π.χ., η ολοκλήρωση των μέτρων 
απόκτησης δεξιοτήτων, η επιτυχία για 
όσον αφορά τις προσλήψεις καθώς και η 
διάρκεια της νέας εργασιακής σχέσεως·

Or. de

Τροπολογία 57
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
τα δεδομένα για την αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση του FEM επιδιώκοντας μια 
χρηστή ευρωπαϊκή δημοσιονομική 
διαχείριση, ώστε να επιτρέψει στο 
Κοινοβούλιο έναν εκ των υστέρων έλεγχο·

12. ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
τα δεδομένα για την αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση του FEM επιδιώκοντας μια 
χρηστή ευρωπαϊκή δημοσιονομική 
διαχείριση, και ειδικότερα τα ποσοστά 
επιστροφής και αποπληρωμής των 
πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί καθώς 
και την αιτιολόγησή τους, ώστε να 
επιτρέψει στο Κοινοβούλιο έναν εκ των 
υστέρων έλεγχο όπως επίσης μια 
αξιολόγηση και έναν προβληματισμό 
σχετικά με τις βελτιώσεις που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν όσον αφορά τη 
λειτουργία του Ταμείου·

Or. fr
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Τροπολογία 58
Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
τα δεδομένα για την αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση του FEM επιδιώκοντας μια 
χρηστή ευρωπαϊκή δημοσιονομική 
διαχείριση, ώστε να επιτρέψει στο 
Κοινοβούλιο έναν εκ των υστέρων έλεγχο·

12. ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
τα δεδομένα για την αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση του FEM και την επιτυχία 
των μέτρων μετά από μια μακρά περίοδο 
(≥ 1 έτος) επιδιώκοντας μια χρηστή 
ευρωπαϊκή δημοσιονομική διαχείριση, 
ώστε να επιτρέψει στο Κοινοβούλιο έναν 
εκ των υστέρων έλεγχο·

Or. en


