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Τροπολογία 13
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Το 2010 η Επιτροπή υιοθέτησε μια 
στρατηγική για την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
στην Ευρώπη με στόχο, ιδίως, να κάνει 
καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των 
γυναικών, συμβάλλοντας έτσι στους 
γενικούς οικονομικούς και κοινωνικούς 
στόχους της Ένωσης· μια ισχυρή 
δέσμευση για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου είναι ένα από τα πιο 
αποτελεσματικά μέσα για την υποστήριξη 
της προώθησης της ισότητας των φύλων 
σε όλα τα επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 14
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Η βλαπτική επίδραση της απώλειας 
θέσεων εργασίας επιδεινώνεται για 
ορισμένες ομάδες που βρίσκουν την
επανένταξη στην αγορά εργασίας πιο 
δύσκολη, ιδιαίτερα για τα άτομα με 
χαμηλή ειδίκευση ή τις ανειδίκευτες 
εργαζόμενες γυναίκες, τις ανύπαντρες 
μητέρες και τις γυναίκες με ευθύνες 
παροχής φροντίδας· η χρηματοπιστωτική 
και οικονομική κρίση και ο αντίκτυπός 
της στη μείωση της χρηματοδότησης του 
δημόσιου τομέα οδήγησε με τη σειρά του, 
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σε περαιτέρω απώλεια θέσεων εργασίας 
και σε ανασφάλεια για εκατομμύρια 
γυναίκες, κυρίως εκείνες που 
απασχολούνται σε προσωρινή ή μερική 
απασχόληση και μες συμβάσεις 
εποχιακής απασχόλησης· η ισότιμη 
πρόσβαση στο ΕΤΠ ως εκ τούτου ισχύει 
για όλες τις συμβάσεις εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 15
Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Για την προστασία της διάστασης 
του φύλου στο πλαίσιο του ΕΤΠ, 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
γυναίκες που αναγκάζονται να δέχονται 
περιστασιακές, μερικής και προσωρινής 
απασχόλησης εργασίες, λόγω των πολλών 
διακοπών εργασίας που πρέπει να ζητούν 
για λόγους μητρότητας και για να 
φροντίζουν τα παιδιά και τα ηλικιωμένα 
μέλη της οικογένειας.

Or. it

Τροπολογία 16
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την κατάρτιση της συντονισμένης 
δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής 
για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα 

(10) Για την κατάρτιση της συντονισμένης 
δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής 
για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα 
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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.

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
παροχή της στήριξης.

Or. lt

Τροπολογία 17
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενέργειες που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο 
σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχεία α) και β) 
αποσκοπούν να διασφαλιστεί ότι 
τουλάχιστον το 50 % των εργαζομένων 
που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες 
βρίσκουν σταθερή απασχόληση μέσα σε 
ένα χρόνο από την ημερομηνία 
εφαρμογής.

Οι ενέργειες που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο 
σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχεία α) και β) 
αποσκοπούν να διασφαλιστεί ότι 
τουλάχιστον το 50 % των εργαζομένων 
που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες,
βρίσκουν σταθερή απασχόληση μέσα σε 
ένα χρόνο από την παροχή της στήριξης.

Or. lt

Τροπολογία 18
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, 
όπως επιδόματα για την αναζήτηση 
εργασίας, κίνητρα των εργοδοτών για 

(β) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, 
όπως επιδόματα για την αναζήτηση 
εργασίας, κίνητρα των εργοδοτών για 
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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·

προσλήψεις, επιδόματα κινητικότητας, 
διαβίωσης ή κατάρτισης ,επιδόματα για
την κάλυψη δαπανών φροντίδας μελών 
της οικογενείας και 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·

Or. lt

Τροπολογία 19
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, 
όπως επιδόματα για την αναζήτηση 
εργασίας, κίνητρα των εργοδοτών για 
προσλήψεις, επιδόματα κινητικότητας, 
διαβίωσης ή κατάρτισης
(περιλαμβανομένων των επιδομάτων για
άτομα που παρέχουν φροντίδα ή για 
υπηρεσίες αντικατάστασης στον γεωργικό 
κλάδο) που περιορίζονται στο σύνολό τους 
στη διάρκεια της τεκμηριωμένης 
ενεργητικής αναζήτησης εργασίας ή της 
διά βίου μάθησης ή των δραστηριοτήτων 
κατάρτισης·

(β) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, 
όπως επιδόματα για την αναζήτηση 
εργασίας, κίνητρα των εργοδοτών για 
προσλήψεις, επιδόματα κινητικότητας, 
διαβίωσης ή κατάρτισης
(περιλαμβανομένων των επιδομάτων για
την φροντίδα των παιδιών ή άλλων 
εξαρτωμένων μελών 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·

Or. en

Τροπολογία 20
Barbara Matera
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) Μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως 
μειονεκτούντων εργαζομένων, και εκείνων 
που βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο 
φτώχειας, όπως είναι οι γυναίκες - ιδίως 
οι άγαμες μητέρες– ή ηλικιωμένων 
εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να 
παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά 
εργασίας.

Or. it

Τροπολογία 21
Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) οικονομικά μέτρα, για παράδειγμα, 
μέσα, όπως η μικροπίστωση, για τη 
στήριξη των εργαζομένων που βρίσκονται 
σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση, όπως 
τα άτομα με αναπηρία, οι ανύπαντρες 
μητέρες και οι ηλικιωμένοι.

Or. it

Τροπολογία 22
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. lt

Τροπολογία 23
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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,

(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, με 
τη χρήση δεδομένων με βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 24
Siiri Oviir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα 
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.

και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα 
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 τόσο κατά την 
πρόσβαση όσο και στα διάφορα στάδια 
της εφαρμογής της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς. Κατά την υποβολή της 
αίτησης και κατά την χρήση πόρων από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση, το κράτος μέλος 
θα υποστηρίζει ιδιαίτερα τις πιο 
ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, 
των οποίων το σημαντικό χάσμα αμοιβών 
μεταξύ των φύλων επηρεάζει επίσης το 
ύψος των ασφαλιστικών παροχών 
απασχόλησης, ενώ η μακροχρόνια 
ανεργία μειώνει περαιτέρω τις 
συνταξιοδοτικές απολαβές.

Or. et

Τροπολογία 25
Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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επανένταξης στην απασχόληση ή για νέες 
δραστηριότητες που επιτεύχθηκαν 12 
μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης.

επανένταξης στην απασχόληση, με 
ιδιαίτερη αναφορά στη διάσταση του 
φύλου, ή για νέες δραστηριότητες που 
επιτεύχθηκαν 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Or. it

Τροπολογία 26
Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε δεύτερου
έτους και, για πρώτη φορά το 2015, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική 
και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
του κανονισμού 1927/2006 κατά τα 
προηγούμενα δύο έτη. Η έκθεση 
εστιάζεται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν μέσω του ΕΤΠ και 
περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, στοιχεία 
σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, 
τις αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις 
ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν, 
περιλαμβανομένης και της 
συμπληρωματικότητάς τους με ενέργειες 
που χρηματοδοτήθηκαν από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και σχετικά 
με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών. Πρέπει επίσης να παρέχει 
τεκμηριωμένα στοιχεία για τις αιτήσεις 
που απορρίφθηκαν ή των οποίων το ποσό 
μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών 
πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

1. Μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε δεύτερου 
έτους και, για πρώτη φορά το 2015, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική 
και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
του κανονισμού 1927/2006 κατά τα 
προηγούμενα δύο έτη. 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), πληροφορίες και 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με το 
ποσοστό επανένταξης των εργαζομένων 
με ιδιαίτερη αναφορά στις πιο ευάλωτες 
κατηγορίες, όπως οι γυναίκες και οι 
ηλικιωμένοι, 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 
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μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών 
πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

Or. it


