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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικές παρατηρήσεις

Η νομοθετική πρόταση αποσκοπεί στην ανανέωση της ύπαρξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, επιφέρει δε σειρά αλλαγών στο ΕΤΠ προκειμένου να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την ύπαρξη του ΕΤΠ και ενθαρρύνει την ανάπτυξή 
του για την περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 ως 
συμπληρωματικού ταμείου των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών απασχόλησης και των 
λοιπών ταμείων της ΕΕ.

Η ενίσχυση του ΕΤΠ κρίνεται ακόμα πιο σημαντική στο μέτρο όπου η ΕΕ είναι μια πολύ 
ανοιχτή οικονομική ζώνη και, ως εκ τούτου, ευαίσθητη στα εξωτερικά σοκ. Η ΕΕ 
αναγνωρίζει επίσης μέσω του ΕΤΠ ότι η απελευθέρωση του εμπορίου και των επενδύσεων 
έχει παγκοσμιοποιήσει την αγορά εργασίας και ότι αυτή η ανοικτή κατάσταση, ενώ γενικά 
παράγει κέρδη για την οικονομία της ΕΕ, μπορεί να δημιουργήσει κοινωνικό κόστος σε 
ορισμένες περιφέρειες και τομείς.

Πρώτον, το ΕΤΠ πρέπει να αναπτυχθεί για λόγους αποτελεσματικότητας και αισθήματος 
δικαίου. Αυτοί οι εργαζόμενοι σε τομείς του εμπορίου που μετατοπίστηκαν αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες επαναπρόσληψης που υπερβαίνουν τον μέσο όρο δυσκολιών και μεγαλύτερες 
μισθολογικές απώλειες όταν επαναπροσλαμβάνονται. Οι εργαζόμενοι σε τομείς του εμπορίου 
που μετατοπίστηκαν είναι πολύ πιθανόν επίσης να διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα που 
προσιδιάζουν σε επαγγέλματα και βιομηχανίες που όμως είναι σε παρακμή. 

Δεύτερον, ο εμπορεύσιμος τομέας που επηρεάζεται από το άνοιγμα του εμπορίου έχει 
διευρυνθεί, καθόσον η καινοτομία και οι τεχνολογίες έχουν καταστήσει τον εφοδιασμό σε 
αγαθά και υπηρεσίες όλο και πιο διεθνή. Ούτως το ΕΤΠ πρέπει να αναπτυχθεί χωρίς να 
αποκλείει οποιαδήποτε δραστηριότητα από το πεδίο επιλεξιμότητάς του.

Τρίτον, η ΕΕ χρειάζεται να διαθέτει ένα εργαλείο προσαρμογής που να ασχολείται με τα 
αποτελέσματα των εμπορικών συμφωνικών της επί της αγοράς εργασίας της ΕΕ κατ' 
αναλογία προς την αποκλειστική αρμοδιότητά της να συνάπτει διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες. Πρόκειται για ένα θέμα όχι μόνο ισότητας ευκαιριών αλλά και πολιτικής 
οικονομίας. Δεν μπορεί να αναμένει κανείς από τους πολίτες της ΕΕ να στηρίζουν το άνοιγμα 
του εμπορίου εάν η ίδια η ΕΕ δεν μπορεί να λάβει μέτρα για να στηρίξει τους εργαζόμενους 
που έχουν απολυθεί λόγω του ολοένα αυξανόμενου ανοίγματος προς τους ανταγωνιστές 
τρίτων χωρών στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών. 

Η πρόταση αυτή συνδέει με σαφή τρόπο το ΕΤΠ και το αποτέλεσμα των διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών αναγνωρίζοντας ότι οι αγρότες μπορούν να θιγούν από τις επικείμενες διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ ή μία πολυμερή συμφωνία στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου. Δεν πρέπει όμως να αποκλείσει τους εργαζόμενους σε μη γεωργικές 
δραστηριότητες από το πεδίο των δικαιούχων οι οποίοι μπορούν ισχυρισθούν ότι 
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μετατοπίσθηκαν σε μια άλλη εργασιακή δραστηριότητα εξαιτίας μιας διεθνούς εμπορικής 
συμφωνίας.

Πέραν τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δίνει τη 
συγκατάθεσή του σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (όπως η πιθανή ΕΕ-Mercosur ή ΣΕΣ ΕΕ-
Ινδίας) αφού προηγουμένως εξασφαλίζει ότι το ΕΤΠ, συγκεκριμένα σ' ό, τι αφορά τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπό τους επί του 
εργατικού δυναμικού της Ευρώπης.

Λεπτομερής ανάλυση της πρότασης

Ο συντάκτης γνωμοδότησης συμφωνεί με τις αλλαγές που στοχεύουν στη διατήρηση των 
τροπολογιών του 2009 που προέκυψαν λόγω της κρίσης, και ειδικότερα που μειώνουν το 
κατώτατο όριο αριθμού των απολύσεων για επιλεξιμότητα και αυξάνουν το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠ. 

Χρειάζεται επίσης να παραμείνουν χωριστά το ΕΤΠ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), διότι υπηρετούν εντελώς διαφορετικούς σκοπούς.

Η επέκταση της επιλεξιμότητας του ΕΤΠ στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στους 
ελεύθερους επιχειρηματίες και στους αγρότες αποτελεί ένα θετικό βήμα. Μέχρι τώρα αυτοί 
αποκλείονταν εκ των πραγμάτων από το πεδίο των δυνάμει δικαιούχων του ταμείου. Η 
επέκταση της επιλεξιμότητας στους εργαζόμενους με συμβάσεις ιδιότυπης απασχόλησης 
δείχνει πως το ΕΤΠ υπό τη σημερινή μορφή του είχε υπερβολικά αυστηρούς όρους για να 
είναι αποτελεσματικό.

Η πρόταση όμως δεν αντιμετωπίζει το κύριο πρόβλημα του ΕΤΠ: περνούν κατά μέσο όρο 11 
μήνες ανάμεσα στην αίτηση και την ημερομηνία πληρωμής. Η Επιτροπή στοχεύει σε τιμή 
αναφοράς 8 μηνών επιταχύνοντας τη διοικητική διεργασία των φακέλων, πληρωμών και 
διοργανικών ρυθμίσεων. Η διαδικασία όμως του προϋπολογισμού (η οποία απαιτεί από τα 
δυο όργανα λήψης αποφάσεων του προϋπολογισμού, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, να 
εγκρίνουν κάθε αίτηση προς το ΕΤΠ) θα συνεχίσει να αποτελεί εμπόδιο στην επίτευξη 
ταχύτερης διεργασίας. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει πως το ΕΤΠ πρέπει να συγχρηματοδοτεί 
στοχοθετημένα προγράμματα. Οσάκις είναι δυνατόν, τα προγράμματα αυτά πρέπει να 
φροντίζουν ώστε η κατάρτιση να συμβάλλει στη μετάβαση προς θέσεις εργασίας σε νέους 
τομείς οι οποίοι πράγματι επωφελούνται από το άνοιγμα της ΕΕ.

Τέλος, σ' ό, τι αφορά τον προϋπολογισμό, η πρόταση της Επιτροπής ορίζει το ισχύον 
κατώτατο όριο ετήσιων πιστώσεων υποχρεώσεων σε 429 εκατ. ευρώ, πράγμα που 
αντιπροσωπεύει 3 δισ. ευρώ σε διάρκεια 7 ετών. Ορίζει δε το μέγιστο ποσό δαπανών για 
αγρότες σε 2,5 δισ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο. Έστω και αν η τρέχουσα ετήσια 
χρηματοδότηση έχει υποχρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, η διεύρυνση της βάσης 
επιλεξιμότητας για το ΕΤΠ κατά πάσαν πιθανότητα θα αυξήσει το σύνολο των αιτήσεων και 
επομένως το ανώτατο όριο ενδέχεται να χρειασθεί να αναθεωρηθεί, ειδικά εάν η εμπορική 
πολιτική της ΕΕ δημιουργήσει αρκετές εμπορικές συμφωνίες που επηρεάζουν την 
απασχόληση του εργατικού δυναμικού της ΕΕ.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί 
της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις κάτωθι τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 χωρίς 
αποκλεισμούς.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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αναπροσαρμογή των γεωργικών 
δραστηριοτήτων των θιγόμενων γεωργών, 
ώστε να γίνουν διαρθρωτικά πιο 
ανταγωνιστικοί ή για να διευκολυνθεί η 
μετάβασή τους σε μη γεωργικές 
δραστηριότητες.

αναπροσαρμογή των γεωργικών 
δραστηριοτήτων των θιγόμενων γεωργών, 
ώστε να γίνουν διαρθρωτικά πιο 
ανταγωνιστικοί ή για να διευκολυνθεί η 
μετάβασή τους σε μη γεωργικές 
δραστηριότητες. Ο παρών κανονισμός 
πρέπει να αναγνωρίζει ότι η εν λόγω αρχή 
μπορεί να επεκταθεί σε όλους του 
εργαζόμενους που έχουν μετατοπισθεί 
από διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωργών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 (ΓΣΔΕ), 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.

(8) Αναφορικά με τους εργαζόμενους που 
έχουν θιγεί από διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες, 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 (ΓΣΔΕ), ή από 
πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το 
πεδίο καλύπτει τους γεωργούς και άλλους 
εργαζόμενους σε τομείς του εμπορίου που
μετατοπίστηκαν οι οποίοι 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.

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠ πρέπει να καταστεί το συμμετρικό εργαλείο απασχόλησης της ΕΕ για προσαρμογή στον 
αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνικών γενικότερα. Η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις 
υπηρεσιών επηρεάζονται από τις εμπορικές συμφωνίες το ίδιο με το γεωργικό τομέα.
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Τροπολογία 4

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
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.

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

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 και συγκεκριμένα του ΕΚΤ ή της 
ΚΓΠ.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Για να αντιμετωπισθούν οι επιβλαβείς 
συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, πρέπει 
επίσης να δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις 
εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση με τη 
χάραξη μιας πραγματικής στρατηγικής 
της Ένωσης για ανάκαμψη της 
παραγωγής, παράλληλα με ένα θεμιτό 
ανταγωνισμό με τις αναδυόμενες μεγάλες 
χώρες και μια σταθερή πολιτική στήριξης 
της ανάπτυξης. Η προώθηση του 
κοινωνικού διαλόγου, η βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων και της 
ενημέρωσης των καταναλωτών, η 
αύξηση της έρευνας και της καινοτομίας, 
η δημιουργία νέων δημόσιων και 
ιδιωτικών εργαλείων χρηματοδότησης 
της οικονομίας και η ανάπτυξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνιστούν τα 
αποτελεσματικά εργαλεία για την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής 
μηχανής.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Ο στόχος του ΕΤΠ είναι η συνεισφορά 
στην οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση στην Ένωση, δίνοντας τη 
δυνατότητα στην Ένωση να επιδείξει 
αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους που 
απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου 
εμπορίου που οφείλονται στην 
παγκοσμιοποίηση, στις εμπορικές 
συμφωνίες που θίγουν σοβαρά 
οικονομικούς τομείς της Ένωσης, και 
συγκεκριμένα τη γεωργία, ή σε 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
και η παροχή χρηματοδοτικής υποστήριξης 
για την ταχεία επανένταξή τους στην 
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απασχόληση ή για την αλλαγή ή την 
αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων 
τους.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στόχος του Ταμείου είναι να 
εξασφαλίσει ότι η Ένωση, στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία της οποίας 
εμπίπτει η κοινή εμπορική πολιτική, θα 
έχει και το δικό της κατάλληλο εργαλείο 
προσαρμογής που θα είναι ικανό να 
εξισορροπήσει τις πιθανές απώλειες που 
προκύπτουν από τις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες που διαπραγματεύεται.

Τροπολογία 9
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.

3. Οι ενέργειες που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο 
σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχεία α) και β) 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί ότι 
τουλάχιστον το 50 % των εργαζομένων 
που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες 
εισέρχονται στην αγορά απασχόλησης
μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία 
εφαρμογής. Ο στόχος αυτός πρέπει να 
επανεξετασθεί κατά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

α) εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω 
μεγάλων αλλαγών στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου εξαιτίας της 
παγκοσμιοποίησης, που καταδεικνύονται, 
ειδικότερα, με σοβαρή μετατόπιση στο 
σχήμα εξαγωγών-εισαγωγών του 
εμπορίου της Ένωσης σε αγαθά ή 
υπηρεσίες, τη 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·

Αιτιολόγηση

Όλες οι μείζονες αλλαγές που προκύπτουν από το άνοιγμα του εμπορίου πρέπει να καλύπτονται, 
έστω και εάν η παρακμή έρχεται με αργό ρυθμό.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 στην Ένωση που 

γ) εργαζομένους, περιλαμβανομένων των 
γεωργών, που αλλάζουν ή 
αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες 
δραστηριότητές τους ή μετακινούνται σε 
άλλον τομέα απασχόλησης 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 
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συνοδεύεται από σημαντική μείωση των 
τιμών αυτών των προϊόντων στην Ένωση 
ή, κατά περίπτωση, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.

εισαγωγών γεωργικού προϊόντος ή 
γεωργικών προϊόντων στην Ένωση που 
συνοδεύεται από σημαντική μείωση των 
τιμών αυτών των προϊόντων στην Ένωση 
ή, κατά περίπτωση, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.

Αιτιολόγηση
Το άρθρο πρέπει να καλύπτει άλλα είδη δραστηριοτήτων που επηρεάζονται από διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες. Το άρθρο πρέπει να προβλέπει ότι πολλοί μετατοπισθέντες 
εργαζόμενοι πρέπει να αλλάξουν άρδην τις δραστηριότητές τους όταν απολυθούν εξαιτίας 
του ανοίγματος του εμπορίου.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 έχει δηλωθεί 
ότι απασχολούνται στην επιχείρηση, με 
την προϋπόθεση ότι παράγουν ήδη το 
προϊόν που επηρεάζεται από τη σχετική 
εμπορική συμφωνία πριν να εφαρμοστούν 
τα μέτρα για τον συγκεκριμένο τομέα.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

2. Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, ειδικότερα σε 
σχέση με συλλογικές αιτήσεις που 
αφορούν ΜΜΕ, οι οποίες δικαιολογούνται 
δεόντως από το κράτος μέλος που 
υποβάλει την αίτηση, η αίτηση χορήγησης 
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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.

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.

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες για να διατηρείται συνέπεια με το άρθρο 2, στοιχείο γ.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Αναφορικά με τους εργαζόμενους σε 
τομείς του εμπορίου που μετατοπίστηκαν,
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση 
και των γεωργών, 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
εργαζομένων σε τομείς του εμπορίου που 
μετατοπίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 
κατά περίπτωση και των 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 
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υποβολή αιτήσεων και, αν χρειαστεί, το 
περιεχόμενο αυτών των αιτήσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες για να διατηρείται συνέπεια με το άρθρο 2, στοιχείο γ.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

γ) εργαζόμενοι σε τομείς του εμπορίου
που μετατοπίστηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση 
και των γεωργών 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.

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες για να διατηρείται συνέπεια με το άρθρο 2, στοιχείο γ.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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
εργαζομένων σε τομείς του εμπορίου που 
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αναπροσαρμόσουν τις προηγούμενες 
δραστηριότητές τους. Η συντονισμένη 
δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί 
να περιλάβει, ειδικότερα:

μετατοπίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 
κατά περίπτωση και των γεωργών, να 
αλλάξουν ή να αναπροσαρμόσουν τις 
προηγούμενες δραστηριότητές τους, κατά 
προτίμηση βοηθώντας τη μετάβαση σε 
αναπτυσσόμενες δραστηριότητες που 
ωφελούνται από την ελευθέρωση του 
εμπορίου. Η συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί να 
περιλάβει, ειδικότερα:

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΠ πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι τα πιο αποδοτικά στοχοθετημένα προγράμματα είναι 
εκείνα που βοηθούν και εκπαιδεύουν το εργατικό δυναμικό να μεταβεί από έναν παρακμάζοντα 
τομέα σε αναπτυσσόμενες οικονομικές δραστηριότητες.

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

α) ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και 
επανακατάρτιση, περιλαμβανομένων των 
δεξιοτήτων στην τεχνολογία της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών και 
της πιστοποίησης της αποκτηθείσας 
πείρας, συνδρομή στην αναζήτηση 
εργασίας, μέτρα δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, επαγγελματική καθοδήγηση, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, ατομική 
εποπτεία, προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για 
αυτοαπασχόληση και σύσταση επιχείρησης 
ή για αλλαγή ή προσαρμογή της 
δραστηριότητας (περιλαμβάνοντας 
επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 
στοιχεία), δραστηριότητες συνεργασίας·

Τροπολογία 18

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

Τροπολογία 19

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 ή ηλικιωμένων 
εργαζομένων να επιστρέψουν στην αγορά 
εργασίας.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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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.

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 οκτώ εβδομάδες από την 
ημερομηνία παραλαβής της πλήρους 
αίτησης ή (στην περίπτωση ελλιπούς 
αίτησης) μέσα σε έξι μήνες μετά την 
ημερομηνία της αρχικής αίτησης, εάν η 
ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη.
Κατά την εξέταση των αιτήσεων, η 
Επιτροπή εξασφαλίζει ότι τα κονδύλια 
του ΕΤΠ εκταμιεύονται προς όφελος των 
τομέων, περιφερειών και κρατών μελών
που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 ΓΣΔΕ 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,

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 σε οιονδήποτε
κλάδο στο κράτος μέλος και απορρέει από 
τις συνέπειες εμπορικής συμφωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το 
άρθρο XXIV της ΓΣΔΕ 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,
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το 
δικαίωμα σε ευεργέτημα από το ΕΤΠ δεν 
θα επηρεάζει την επιλεξιμότητα για 
οιοδήποτε άλλο ταμείο της Ένωσης, 
όπως είναι το ΕΚΤ ή η ΚΓΠ για τους 
αγρότες.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή υλοποιεί δραστηριότητες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με 
περιπτώσεις του ΕΤΠ και τα 
αποτελέσματα.

3. Η Επιτροπή προβαίνει σε
δραστηριότητες ενημέρωσης και 
επικοινωνίας για να εξασφαλίσει ότι οι 
δυνατότητες αυτές περιέρχονται εις 
γνώση όλων των χωρών, περιφερειών και 
τομέων απασχόλησης της Ένωσης και 
συντάσσει έκθεση σχετικά με την χρήση 
του ταμείου ετησίως ανά χώρα και ανά 
τομέα.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη δεν κάνουν επί του παρόντος επαρκή χρήση του ΕΚΤ. Επιπλέον, τώρα θα 
μπορούν να επωφελούνται από το ΕΚΤ περισσότεροι κλάδοι και δικαιούχοι απ' ό, τι 
προηγουμένως. 
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 -  παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Αναγνωρίζοντας πόσο επείγει η λήψη 
αποφάσεων που να εξασφαλίζουν τη 
συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτά τα 
προγράμματα το ταχύτερο δυνατόν, τα 
θεσμικά όργανα θα προσπαθούν να 
ελαχιστοποιήσουν την περίοδο 
επεξεργασίας των αιτήσεων.

Αιτιολόγηση

Η συνέπεια ανάμεσα στην εμπορική πολιτική της ΕΕ και στο ΕΤΠ προϋποθέτει ότι αυτό το 
κονδύλι του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ πρέπει να επανεξετάζεται πριν από κάθε ΣΕΣ. Κατ' 
αναλογία, καμία διεθνής εμπορική συμφωνία δεν πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς να 
προσαρμόζονται οι διατάξεις του ΕΤΠ για να επιτυγχάνεται ο στόχος του.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η διαχείριση του προϋπολογισμού του 
ΕΤΠ θα προβλέπει το ενδεχόμενο να 
συναφθούν μελλοντικές ΣΕΣ που κατά 
πάσα πιθανότητα θα προκαλέσουν 
απολύσεις ή μετατοπίσεις εργαζομένων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 και, όταν 
κρίνεται αναγκαίο, προτείνει επανεξέταση 
του παρόντος κανονισμού για να 
εξασφαλισθεί ότι ο προϋπολογισμός του 
ΕΤΠ ανταποκρίνεται  συνεχώς στις
ανάγκες του ταμείου. Η συγκατάθεση για 
μια διεθνή συμφωνία μπορεί να εξαρτηθεί 
από το κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμοι 
πόροι του ΕΤΠ για να παρασχεθεί στο 
εργατικό δυναμικό της Ένωσης η 
δυνατότητα να προσαρμοστεί στο 
αποτέλεσμα της συγκεκριμένης 
συμφωνίας. 
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Αιτιολόγηση

Η συνέπεια ανάμεσα στην εμπορική πολιτική της ΕΕ και στο ΕΤΠ προϋποθέτει ότι αυτό το 
κονδύλι του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ πρέπει να επανεξετάζεται πριν από κάθε ΣΕΣ. Κατ' 
αναλογία, καμία διεθνής εμπορική συμφωνία δεν πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς να 
προσαρμόζονται οι διατάξεις του ΕΤΠ για να επιτυγχάνεται ο στόχος του.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αξιολογήσεις αυτές περιλαμβάνουν 
αριθμητικά δεδομένα που εμφαίνουν τον 
αριθμό των αιτήσεων και καλύπτουν τις 
επιδόσεις των προγραμμάτων ανά χώρα 
και ανά τομέα, ώστε να εκτιμηθεί κατά 
πόσο το ΕΤΠ φθάνει στους δικαιούχους
που αποτελούν τον στόχο του.
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