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Τροπολογία 24
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4Α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Σε αυτό το πλαίσιο το ΕΤΠ πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τις χώρες που έχουν 
τις μεγαλύτερες οικονομικές και 
κοινωνικές δυσκολίες, όπου έχει κλείσει ο 
μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων και 
υπάρχει η μεγαλύτερη ανεργία. Για να 
διασφαλιστεί ότι οι περιφέρειες που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
οικονομικής σταθερότητας δεν έχουν 
λίγότερες δυνατότητες πρόσβασης σε 
αυτό το ταμείο σε σύγκριση με άλλες, 
πρέπει να είναι δυνατόν να αυξάνεται το 
ποσοστό συνεισφοράς σε δαπάνες 
επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΤΠ μέχρι 
95% βάσει του στόχου «Σύγκλιση» και 
85% επιλέξιμων δαπανών στις 
εναπομένουσες περιφέρειες. 

Or. pt

Τροπολογία 25
Cornelia Ernst

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 

διαγράφεται
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συμφωνίες στον τομέα της γεωργίας και 
οδηγεί σε αλλαγή ή σε σημαντική 
αναπροσαρμογή των γεωργικών 
δραστηριοτήτων των θιγόμενων 
γεωργών, ώστε να γίνουν διαρθρωτικά 
πιο ανταγωνιστικοί ή για να διευκολυνθεί 
η μετάβασή τους σε μη γεωργικές 
δραστηριότητες.

Or. de

Τροπολογία 26
Elisabeth Schroedter

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 27
Monika Smolková

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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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 
αναπροσαρμογή των γεωργικών 
δραστηριοτήτων των θιγόμενων 
γεωργών, ώστε να γίνουν διαρθρωτικά πιο 
ανταγωνιστικοί ή για να διευκολυνθεί η 
μετάβασή τους σε μη γεωργικές 
δραστηριότητες.

(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, ώστε να 
γίνουν διαρθρωτικά πιο ανταγωνιστικοί ή 
για να διευκολυνθεί η μετάβασή τους σε 
μη γεωργικές δραστηριότητες.

Or. sk

Τροπολογία 28
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση 
του ΕΤΠ, πρέπει να υποβληθεί αίτηση 
υποστήριξης όταν ο αριθμός των 
απολυμένων προσεγγίσει ένα ελάχιστο 
όριο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα 
μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες 
περιφέρειες και σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, οι αιτήσεις μπορούν να 
υποβληθούν για χαμηλότερο αριθμό 
απολύσεων. Αναφορικά με τους γεωργούς, 
πρέπει να οριστούν από την Επιτροπή τα 
αναγκαία κριτήρια σε σχέση με τις 
συνέπειες κάθε εμπορικής συμφωνίας.

(6) Για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση 
του ΕΤΠ, πρέπει να υποβληθεί αίτηση 
υποστήριξης όταν ο αριθμός των 
απολυμένων προσεγγίσει ένα ελάχιστο 
όριο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα 
μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες 
περιφέρειες και σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, οι αιτήσεις μπορούν να 
υποβληθούν για χαμηλότερο αριθμό 
απολύσεων.

Or. de
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Τροπολογία 29
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση 
του ΕΤΠ, πρέπει να υποβληθεί αίτηση 
υποστήριξης όταν ο αριθμός των 
απολυμένων προσεγγίσει ένα ελάχιστο 
όριο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα 
μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες 
περιφέρειες και σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, οι αιτήσεις μπορούν να 
υποβληθούν για χαμηλότερο αριθμό 
απολύσεων. Αναφορικά με τους γεωργούς,
πρέπει να οριστούν από την Επιτροπή τα 
αναγκαία κριτήρια σε σχέση με τις 
συνέπειες κάθε εμπορικής συμφωνίας.

(6) Για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση 
του ΕΤΠ, πρέπει να υποβληθεί αίτηση 
υποστήριξης όταν ο αριθμός των 
απολυμένων προσεγγίσει ένα ελάχιστο 
όριο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα 
μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες 
περιφέρειες και σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, οι αιτήσεις μπορούν να 
υποβληθούν για χαμηλότερο αριθμό 
απολύσεων.

Or. en

Τροπολογία 30
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα 
από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη 
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι 
που απολύονται, καθώς και οι ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι που παύουν τις 
δραστηριότητές τους και οι γεωργοί που 
αλλάζουν ή προσαρμόζουν τις 
δραστηριότητές τους σε μια νέα 
κατάσταση της αγοράς βάσει εμπορικών 

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα 
από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη 
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι 
που απολύονται, καθώς και οι ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες μικρών επιχειρήσεων 
μεγέθους έως πέντε υπαλλήλων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι που παύουν τις 
δραστηριότητές τους πρέπει να θεωρούνται 
ως απολυμένοι εργαζόμενοι για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
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συμφωνιών, πρέπει να θεωρούνται ως 
απολυμένοι εργαζόμενοι για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 31
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα 
από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη 
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι 
που απολύονται, καθώς και οι ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι που παύουν τις 
δραστηριότητές τους και οι γεωργοί που 
αλλάζουν ή προσαρμόζουν τις 
δραστηριότητές τους σε μια νέα 
κατάσταση της αγοράς βάσει εμπορικών 
συμφωνιών, πρέπει να θεωρούνται ως 
απολυμένοι εργαζόμενοι για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα 
από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη 
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι 
που απολύονται, καθώς και οι ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι που παύουν τις 
δραστηριότητές τους πρέπει να θεωρούνται 
ως απολυμένοι εργαζόμενοι για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού

Or. de

Τροπολογία 32
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα 

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα 



AM\900924EL.doc PE488.043v01-008/43 AM\

EL

από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη 
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι 
που απολύονται, καθώς και οι ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι που παύουν τις 
δραστηριότητές τους και οι γεωργοί που 
αλλάζουν ή προσαρμόζουν τις 
δραστηριότητές τους σε μια νέα 
κατάσταση της αγοράς βάσει εμπορικών 
συμφωνιών, πρέπει να θεωρούνται ως 
απολυμένοι εργαζόμενοι για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη 
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι 
που απολύονται, καθώς και οι 
αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι που 
θέλουν να ιδρύσουν νέα επιχείρηση ή να 
αναλάβουν μία ήδη υπάρχουσα, για να 
ενεργοποιήσουν μια νέα πηγή 
εισοδήματος ή όσοι παύουν τις 
δραστηριότητές τους πρέπει να θεωρούνται 
ως απολυμένοι εργαζόμενοι για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού

Or. en

Τροπολογία 33
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα 
από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη 
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι 
που απολύονται, καθώς και οι ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι που παύουν τις 
δραστηριότητές τους και οι γεωργοί που 
αλλάζουν ή προσαρμόζουν τις 
δραστηριότητές τους σε μια νέα 
κατάσταση της αγοράς βάσει εμπορικών 
συμφωνιών, πρέπει να θεωρούνται ως 
απολυμένοι εργαζόμενοι για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα 
από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη 
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι 
που απολύονται, καθώς και οι ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι ή τα πρόσωπα που 
παύουν τις δραστηριότητές τους, πρέπει να 
θεωρούνται ως απολυμένοι εργαζόμενοι 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Or. bg
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Τροπολογία 34
Monika Smolková

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα 
από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη 
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι 
που απολύονται, καθώς και οι ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι που παύουν τις 
δραστηριότητές τους και οι γεωργοί που 
αλλάζουν ή προσαρμόζουν τις 
δραστηριότητές τους σε μια νέα 
κατάσταση της αγοράς βάσει εμπορικών 
συμφωνιών, πρέπει να θεωρούνται ως 
απολυμένοι εργαζόμενοι για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα 
από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη 
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι 
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι 
που απολύονται, καθώς και οι ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι που παύουν τις 
δραστηριότητές τους και οι γεωργοί που 
αλλάζουν ή προσαρμόζουν τις 
δραστηριότητές τους σε μια νέα 
κατάσταση της αγοράς, πρέπει να 
θεωρούνται ως απολυμένοι εργαζόμενοι 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Or. sk

Τροπολογία 35
Cornelia Ernst

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 

διαγράφεται
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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.

Or. de

Τροπολογία 36
Elisabeth Schroedter

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 37
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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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 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. Η σύναψη 
διεθνών εμπορικών συμφωνιών εκ μέρους 
της Ένωσης μπορεί να επηρεάζει την 
κατάσταση της αγοράς στα κράτη μέλη 
και να έχει επιπτώσεις στον τομέα και 
στα αγροτικά προϊόντα, οι οποίες θα είναι 
ιδιαίτερα αισθητές σε ορισμένες 
περιφέρειες που, εξαιτίας των ιδιαίτερων 
γεωγραφικών και διαρθρωτικών τους 
χαρακτηριστικών και της έντονης 
οικονομικής τους εξάρτησης από 
ολιγάριθμα αγροτικά προϊόντα, δεν έχουν 
την ανταγωνιστικότητα και τα 
εναλλακτικά μέσα που θα τους επέτρεπαν 
να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης. 

Or. pt

Τροπολογία 38
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι χρηματοπιστωτικές συνεισφορές (9) Οι χρηματοπιστωτικές συνεισφορές 
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από το ΕΤΠ θα πρέπει να απευθύνονται 
κυρίως σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς 
εργασίας που αποσκοπούν στη γρήγορη 
επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων 
στην απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός 
του αρχικού τομέα δραστηριότητάς τους, 
συμπεριλαμβάνοντας τον γεωργικό τομέα. 
Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών 
επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να 
είναι περιορισμένη.

από το ΕΤΠ θα πρέπει να απευθύνονται 
κυρίως σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς 
εργασίας που αποσκοπούν στη γρήγορη 
επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων 
στην απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός 
του αρχικού τομέα δραστηριότητάς τους. 
Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών 
επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να 
είναι περιορισμένη.

Or. de

Τροπολογία 39
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι χρηματοπιστωτικές συνεισφορές 
από το ΕΤΠ θα πρέπει να απευθύνονται 
κυρίως σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς 
εργασίας που αποσκοπούν στη γρήγορη 
επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων 
στην απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός 
του αρχικού τομέα δραστηριότητάς τους, 
συμπεριλαμβάνοντας τον γεωργικό τομέα.
Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών 
επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να 
είναι περιορισμένη.

(9) Οι χρηματοπιστωτικές συνεισφορές 
από το ΕΤΠ θα πρέπει να απευθύνονται 
κυρίως σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς 
εργασίας που αποσκοπούν στη γρήγορη 
επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων 
στην απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός 
του αρχικού τομέα δραστηριότητάς τους. 
Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών 
επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να 
είναι περιορισμένη.

Or. en

Τροπολογία 40
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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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 
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 έγκρισης των πιστώσεων.

Or. de

Τροπολογία 41
Petru Constantin Luhan

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 
πρέπει να συμπληρώνουν μέτρα 
υποστήριξης που διατίθενται για τους 
απολυμένους εργαζομένους στο πλαίσιο 
των διαρθρωτικών ταμείων της Ένωσης ή 
άλλων πολιτικών ή προγραμμάτων της 
Ένωσης.

Or. ro

Τροπολογία 42
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Πρέπει να περιληφθούν ειδικές 
διατάξεις για δραστηριότητες ενημέρωσης 
και επικοινωνίας σχετικά με τις 
περιπτώσεις και τα αποτελέσματα του 
ΕΤΠ. Επιπλέον, με σκοπό τη μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα στην επικοινωνία με το 
ευρύ κοινό και ισχυρότερες συνέργειες 
μεταξύ των δραστηριοτήτων επικοινωνίας 
που έχουν αναληφθεί με πρωτοβουλία της 
Ένωσης, οι πόροι που διατίθενται για τις 
ενέργειες επικοινωνίας στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού πρέπει επίσης να 
συμβάλουν στην κάλυψη της εταιρικής 
επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, με την 
προϋπόθεση ότι συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού.

(13) Με δεδομένο πόσο λίγο είναι γνωστό 
το ΕΤΠ στα κράτη μέλη, πρέπει να 
περιληφθούν ειδικές διατάξεις για 
δραστηριότητες ενημέρωσης και προβολής
σχετικά με το πρόγραμμα, τα 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και 
τα αποτελέσματα του ΕΤΠ. Επιπλέον, με 
σκοπό τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην 
επικοινωνία με το ευρύ κοινό και 
ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας που έχουν 
αναληφθεί με πρωτοβουλία της Ένωσης, οι 
πόροι που διατίθενται για τις ενέργειες 
επικοινωνίας στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού πρέπει επίσης να συμβάλουν 
στην κάλυψη της εταιρικής επικοινωνίας 
των πολιτικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι 
συνδέονται με τους γενικούς στόχους του 
παρόντος κανονισμού.

Or. ro

Τροπολογία 43
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες 
πρέπει να είναι επιλέξιμες είτε από την 
ημερομηνία που πραγματοποιούνται οι 
διοικητικές δαπάνες του κράτους μέλους 
για την υλοποίηση του ΕΤΠ είτε από την 
ημερομηνία που ένα κράτος μέλος αρχίζει 
να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες, 
είτε, στην περίπτωση των γεωργών, από 
την ημερομηνία που ορίζεται σε πράξη 
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

(15) Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες 
πρέπει να είναι επιλέξιμες είτε από την 
ημερομηνία που πραγματοποιούνται οι 
διοικητικές δαπάνες του κράτους μέλους 
για την υλοποίηση του ΕΤΠ είτε από την 
ημερομηνία που ένα κράτος μέλος αρχίζει 
να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες.



AM\900924EL.doc PE488.043v01-0015/43 AM\

EL

Or. de

Τροπολογία 44
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες 
πρέπει να είναι επιλέξιμες είτε από την 
ημερομηνία που πραγματοποιούνται οι 
διοικητικές δαπάνες του κράτους μέλους 
για την υλοποίηση του ΕΤΠ είτε από την 
ημερομηνία που ένα κράτος μέλος αρχίζει 
να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες, 
είτε, στην περίπτωση των γεωργών, από 
την ημερομηνία που ορίζεται σε πράξη 
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

(15) Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες 
πρέπει να είναι επιλέξιμες είτε από την 
ημερομηνία που πραγματοποιούνται οι 
διοικητικές δαπάνες του κράτους μέλους 
για την υλοποίηση του ΕΤΠ είτε από την 
ημερομηνία που ένα κράτος μέλος αρχίζει 
να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 45
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες που προκύπτουν τους τελευταίους 
μήνες κάθε έτους, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον ένα τέταρτο 
του ετήσιου ανώτατου ποσού του ΕΤΠ 
εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο την 1η 
Σεπτεμβρίου. Οι χρηματοδοτικές 
συνεισφορές του υπόλοιπου έτους πρέπει 
να διατίθενται, συνυπολογίζοντας το 
συνολικό ανώτατο όριο που έχει οριστεί 
για υποστήριξη προς τους γεωργούς στο 

(16) Προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες που προκύπτουν τους τελευταίους 
μήνες κάθε έτους, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον ένα τέταρτο 
του ετήσιου ανώτατου ποσού του ΕΤΠ 
εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο την 1η 
Σεπτεμβρίου.



AM\900924EL.doc PE488.043v01-0016/43 AM\

EL

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Or. de

Τροπολογία 46
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες που προκύπτουν τους τελευταίους 
μήνες κάθε έτους, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον ένα τέταρτο 
του ετήσιου ανώτατου ποσού του ΕΤΠ 
εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο την 1η 
Σεπτεμβρίου. Οι χρηματοδοτικές 
συνεισφορές του υπόλοιπου έτους πρέπει 
να διατίθενται, συνυπολογίζοντας το 
συνολικό ανώτατο όριο που έχει οριστεί 
για υποστήριξη προς τους γεωργούς στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

(16) Προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες που προκύπτουν τους τελευταίους 
μήνες κάθε έτους, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον ένα τέταρτο 
του ετήσιου ανώτατου ποσού του ΕΤΠ 
εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο την 1η 
Σεπτεμβρίου.

Or. en

Τροπολογία 47
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 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 

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 ή στην 
απροσδόκητη κρίση και η παροχή 
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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.

χρηματοδοτικής υποστήριξης για την 
ταχεία επανένταξή τους στην απασχόληση.

Or. de

Τροπολογία 48
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 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.

Ο στόχος του ΕΤΠ είναι η συνεισφορά 
στην κοινωνική και εδαφική συνοχή, 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 ή στην 
απροσδόκητη κρίση και η παροχή 
χρηματοδοτικής υποστήριξης για την 
ταχεία επανένταξή τους στην απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 49
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω 
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου εξαιτίας 

(α) εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω 
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου εξαιτίας 
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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·

της παγκοσμιοποίησης, που 
καταδεικνύονται, ειδικότερα, με 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·

Or. en

Τροπολογία 50
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εργαζομένους που απολύθηκαν ως 
αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών της 
τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής 
οικονομίας που προκλήθηκαν από 
απροσδόκητη κρίση, με την προϋπόθεση 
ότι μπορεί να καταδειχθεί άμεση και 
αποδείξιμη σχέση μεταξύ των απολύσεων 
και της εν λόγω κρίσης·

(β) εργαζομένους που απολύθηκαν ως 
αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών της 
τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής 
οικονομίας που προκλήθηκαν από μια 
κρίση, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να 
καταδειχθεί άμεση και αποδείξιμη σχέση 
μεταξύ των απολύσεων και της εν λόγω 
κρίσης·

Or. pt

Τροπολογία 51
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 

διαγράφεται
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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 
συνοδεύεται από σημαντική μείωση των 
τιμών αυτών των προϊόντων στην Ένωση 
ή, κατά περίπτωση, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία 52
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 
συνοδεύεται από σημαντική μείωση των 
τιμών αυτών των προϊόντων στην Ένωση 
ή, κατά περίπτωση, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 53
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ως «εργαζόμενος» νοείται ο 
εργαζόμενος προσωρινής απασχόλησης, 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/104/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ο έμμεσος εργοδότης του 
οποίου είναι μια επιχείρηση σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) 
και η εργασία του οποίου τον έμμεσο 
εργοδότη λήγει και δεν ανανεώνεται μέσα 
στην περίοδο που ορίζεται στο σημείο 
αυτό του άρθρου 4· ή

γ) ως «εργαζόμενος» νοείται ο 
αυτοαπασχολούμενος ιδιοκτήτης ή το 
πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική 
δραστηριότητα σε πολύ μικρή, μικρή και 
μεσαία επιχείρηση, καθώς και όλα και 
όλα τα μέλη του νοικοκυριού που 
απασχολούνται σε επιχείρηση· 

Or. bg

Τροπολογία 54
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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 μικρής επιχείρησης
μεγέθους έως πέντε υπαλλήλων και οι 
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι και όλα 
τα μέλη του νοικοκυριού που 
απασχολούνται στην επιχείρηση.

Or. en
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Τροπολογία 55
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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 και όλα 
τα μέλη του νοικοκυριού που 
απασχολούνται στην επιχείρηση.

Or. de

Τροπολογία 56
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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
αυτοαπασχολούμενος εργαζόμενος και ο 
εργαζόμενος που θέλει να ιδρύσει νέα 
επιχείρηση ή να αναλάβει μία ήδη 
υπάρχουσα, για να ενεργοποιήσει μια νέα 
πηγή εισοδήματος και καθένας από τα 
μέλη του νοικοκυριού που απασχολούνται 
στην επιχείρηση.
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Or. en

Τροπολογία 57
Monika Smolková

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) 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 
απασχολούνται στην επιχείρηση.

Or. sk

Τροπολογία 58
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τουλάχιστον 500 απολύσεις 
εργαζομένων σε χρονικό διάστημα εννέα 
μηνών, ιδιαίτερα σε μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 
έναν οικονομικό τομέα που ορίζεται στο 
επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE Αναθ. 2 
και είναι εγκατεστημένες σε μία 
περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες 
περιφέρειες όπως καθορίζονται στο 
επίπεδο NUTS II ή σε πάνω από δύο 
συνορεύουσες περιφέρειες που ορίζονται 

(β) τουλάχιστον 500 απολύσεις 
εργαζομένων σε χρονικό διάστημα εννέα 
μηνών, ιδιαίτερα σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
έναν οικονομικό τομέα που ορίζεται στο 
επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE Αναθ. 2 
και είναι εγκατεστημένες σε μία 
περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες 
περιφέρειες όπως καθορίζονται στο 
επίπεδο NUTS II ή σε πάνω από δύο 
συνορεύουσες περιφέρειες στο ίδιο κράτος 
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στο επίπεδο NUTS II με την προϋπόθεση 
ότι απολύθηκαν πάνω από 500 
εργαζόμενοι και στις δύο περιφέρειες.

μέλος ή διασυνοριακά που ορίζονται στο 
επίπεδο NUTS II με την προϋπόθεση ότι 
απολύθηκαν πάνω από 500 εργαζόμενοι 
και στις δύο περιφέρειες.

Or. ro

Τροπολογία 59
Cornelia Ernst

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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 60
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
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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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 61
Jens Geier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων και οι αυτοαπασχολούμενοι 
εργαζόμενοι αλλάζουν ή 
αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες 
δραστηριότητές τους, στην περίπτωση 
των γεωργών, οι καταστάσεις αυτές 
θεωρούνται απολύσεις για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

4. Όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες 
μικρών επιχειρήσεων μεγέθους έως πέντε 
υπαλλήλων και οι αυτοαπασχολούμενοι 
εργαζόμενοι αλλάζουν τις προηγούμενες 
δραστηριότητές τους, οι καταστάσεις αυτές 
θεωρούνται απολύσεις για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 62
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
και οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι 
αλλάζουν ή αναπροσαρμόζουν τις 
προηγούμενες δραστηριότητές τους, στην 
περίπτωση των γεωργών, οι καταστάσεις 
αυτές θεωρούνται απολύσεις για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

4. Όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
και οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι 
αλλάζουν τις προηγούμενες 
δραστηριότητές τους, οι καταστάσεις αυτές 
θεωρούνται απολύσεις για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 63
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και οι αυτοαπασχολούμενοι 
εργαζόμενοι αλλάζουν ή 
αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες 
δραστηριότητές τους, στην περίπτωση των 
γεωργών, οι καταστάσεις αυτές 
θεωρούνται απολύσεις για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.

4. Όταν οι αυτοαπασχολούμενοι 
εργαζόμενοι ή οι εργαζόμενοι που θέλουν 
να ιδρύσουν νέα επιχείρηση ή να 
αναλάβουν μία ήδη υπάρχουσα, για να 
ενεργοποιήσουν μια νέα πηγή 
εισοδήματος, πρέπει να αλλάξουν ή να 
αναπροσαρμόσουν τις δραστηριότητές 
τους, οι καταστάσεις αυτές θεωρούνται 
απολύσεις για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού

Or. en

Τροπολογία 64
Jens Geier
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Για τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων και τους 
αυτοαπασχολούμενους (περιλαμβάνοντας 
τους γεωργούς) η απόλυση προσμετράται 
είτε από την ημερομηνία παύσης των 
δραστηριοτήτων που προκλήθηκε από έναν 
από τους λόγους που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 και ορίζεται σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο ή τις διοικητικές διατάξεις, 
είτε από την ημερομηνία που 
προσδιορίζεται από την Επιτροπή στην 
κατ’εξουσιοδότηση πράξη που έχει 
εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

(γ) Για τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες 
μικρών επιχειρήσεων μεγέθους έως πέντε 
υπαλλήλων και τους 
αυτοαπασχολούμενους η απόλυση 
προσμετράται είτε από την ημερομηνία 
παύσης των δραστηριοτήτων που 
προκλήθηκε από έναν από τους λόγους που
αναφέρονται στο άρθρο 2 και ορίζεται 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τις 
διοικητικές διατάξεις, είτε από την 
ημερομηνία που προσδιορίζεται από την 
Επιτροπή στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που έχει εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 65
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Για τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και τους 
αυτοαπασχολούμενους (περιλαμβάνοντας 
τους γεωργούς) η απόλυση προσμετράται 
είτε από την ημερομηνία παύσης των 
δραστηριοτήτων που προκλήθηκε από έναν
από τους λόγους που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 και ορίζεται σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο ή τις διοικητικές διατάξεις, 
είτε από την ημερομηνία που 
προσδιορίζεται από την Επιτροπή στην 
κατ’εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδώσει 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.

(γ) Για τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και τους 
αυτοαπασχολούμενους η απόλυση 
προσμετράται είτε από την ημερομηνία 
παύσης των δραστηριοτήτων που 
προκλήθηκε από έναν από τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 και ορίζεται 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τις 
διοικητικές διατάξεις, είτε από την 
ημερομηνία που προσδιορίζεται από την 
Επιτροπή στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που έχει εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.



AM\900924EL.doc PE488.043v01-0027/43 AM\

EL

Or. de

Τροπολογία 66
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Για τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και τους 
αυτοαπασχολούμενους (περιλαμβάνοντας 
τους γεωργούς) η απόλυση προσμετράται 
είτε από την ημερομηνία παύσης των 
δραστηριοτήτων που προκλήθηκε από έναν 
από τους λόγους που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 και ορίζεται σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο ή τις διοικητικές διατάξεις, 
είτε από την ημερομηνία που 
προσδιορίζεται από την Επιτροπή στην 
κατ’εξουσιοδότηση πράξη που έχει 
εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

(γ) Για τους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζομένους και τους εργαζομένους που 
θέλουν να ιδρύσουν νέα επιχείρηση ή να 
αναλάβουν μία ήδη υπάρχουσα, για να 
ενεργοποιήσουν μια νέα πηγή 
εισοδήματος η απόλυση προσμετράται 
είτε από την ημερομηνία παύσης των 
δραστηριοτήτων που προκλήθηκε από έναν 
από τους λόγους που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 και ορίζεται σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο ή τις διοικητικές διατάξεις, 
είτε από την ημερομηνία που 
προσδιορίζεται από την Επιτροπή στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει 
εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 67
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Για τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
και τους αυτοαπασχολούμενους 
(περιλαμβάνοντας τους γεωργούς) η 
απόλυση προσμετράται είτε από την 
ημερομηνία παύσης των δραστηριοτήτων 
που προκλήθηκε από έναν από τους λόγους 

γ) Για τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
ή τα πρόσωπα που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτές 
και τους αυτοαπασχολούμενους η απόλυση 
προσμετράται είτε από την ημερομηνία 
παύσης των δραστηριοτήτων που 



AM\900924EL.doc PE488.043v01-0028/43 AM\

EL

που αναφέρονται στο άρθρο 2 και ορίζεται 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τις 
διοικητικές διατάξεις, είτε από την 
ημερομηνία που προσδιορίζεται από την 
Επιτροπή στην κατ’εξουσιοδότηση πράξη 
που έχει εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

προκλήθηκε από έναν από τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 και ορίζεται 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τις 
διοικητικές διατάξεις, είτε από την 
ημερομηνία που προσδιορίζεται από την 
Επιτροπή στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που έχει εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

Or. bg

Τροπολογία 68
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – 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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 69
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – 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.

διαγράφεται
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Τροπολογία 70
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά για 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας 
υπό μορφή συντονισμένης δέσμης 
εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αποσκοπούν στην επανένταξη απολυμένων 
εργαζομένων για τους οποίους ζητήθηκε 
βοήθειας στην απασχόληση ή 
αυτοαπασχόληση ή, στην περίπτωση των 
γεωργών, να αλλάξουν ή να 
αναπροσαρμόσουν τις προηγούμενες 
δραστηριότητές τους. Η συντονισμένη 
δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί 
να περιλάβει, ειδικότερα:

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. Η συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί να 
περιλάβει, ειδικότερα:

Or. de

Τροπολογία 71
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά για 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας 
υπό μορφή συντονισμένης δέσμης 
εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αποσκοπούν στην επανένταξη απολυμένων 
εργαζομένων για τους οποίους ζητήθηκε 
βοήθειας στην απασχόληση ή 
αυτοαπασχόληση ή, στην περίπτωση των 
γεωργών, να αλλάξουν ή να 
αναπροσαρμόσουν τις προηγούμενες 

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. Η συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί να 
περιλάβει, ειδικότερα:
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δραστηριότητές τους. Η συντονισμένη 
δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί 
να περιλάβει, ειδικότερα:

Or. en

Τροπολογία 72
Elisabeth Schroedter

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) 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, δραστηριότητες 
συνεργασίας, ειδικά σχεδιασμένη 
κατάρτιση και επανακατάρτιση, 
περιλαμβάνοντας δεξιότητες της 
τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνιών και πιστοποίηση της 
αποκτηθείσας πείρας·

Or. en

Τροπολογία 73
Iosif Matula

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, 

(α) συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, 
επαγγελματική καθοδήγηση, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, 
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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·

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), βοήθεια με σκοπό τη 
δημιουργία μικροεπιχειρήσεων, 
δραστηριότητες συνεργασίας, ειδικά 
σχεδιασμένη κατάρτιση και 
επανακατάρτιση, περιλαμβάνοντας 
δεξιότητες της τεχνολογίας πληροφοριών 
και επικοινωνιών και πιστοποίηση της 
αποκτηθείσας πείρας· 

Or. ro

Τροπολογία 74
Cornelia Ernst

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 
άτομα που παρέχουν φροντίδα) που 
περιορίζονται στο σύνολό τους στη 
διάρκεια της τεκμηριωμένης ενεργητικής 
αναζήτησης εργασίας ή της διά βίου 
μάθησης ή των δραστηριοτήτων 
κατάρτισης·

Or. de

Τροπολογία 75
Elisabeth Schroedter
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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 που περιορίζονται 
στο σύνολό τους στη διάρκεια της 
τεκμηριωμένης ενεργητικής αναζήτησης 
εργασίας ή της διά βίου μάθησης ή των 
δραστηριοτήτων κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 76
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος των επενδύσεων σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία για την 
αυτοαπασχόληση και τη σύσταση 
επιχειρήσεων ή για την αλλαγή ή την 
αναπροσαρμογή δραστηριότητας δεν 
υπερβαίνει τα 35 000 ευρώ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 77
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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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. 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,

Or. de

Τροπολογία 78
Elisabeth Schroedter

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 

(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. 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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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,

Or. en

Τροπολογία 79
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) όταν η εταιρεία συνεχίζει τις 
δραστηριότητές της μετά από διακοπές 
απασχόλησης, παρέχει γραπτή εξήγηση 
των νομικών υποχρεώσεων στις οποίες 
υπόκειται και των μέτρων που έλαβε εν 
είδει μέριμνας για τους απολυμένους 
εργαζομένους· 

Or. en

Τροπολογία 80
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ a) χαρακτηριστικά των απολυμένων 
εργαζομένων καθώς και μία πρώτη 
εκτίμηση της ανάγκης τους για 
εκπαίδευση, συμπληρωματική 
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση καθώς 
και των ικανοτήτων τους για την ίδρυση 
επιχείρησης·

Or. de
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Τροπολογία 81
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ζ) διαδικασίες που ακολουθούνται για την 
παροχή συμβουλών από τους 
ενδιαφερόμενους εργαζομένους ή τους 
εκπροσώπους τους, τους κοινωνικούς 
εταίρους, τοπικές και περιφερειακές 
αρχές  ή άλλες σχετικές οργανώσεις, κατά 
περίπτωση

Or. de

Τροπολογία 82
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ζ) διαδικασίες που ακολουθούνται για την 
παροχή συμβουλών από κοινωνικούς 
εταίρους ή άλλες σχετικές οργανώσεις σε 
εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο, κατά 
περίπτωση,

Or. en

Τροπολογία 83
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) πληροφορίες σχετικά με το αν η 
επιχείρηση υπήρξε λήπτης προηγούμενης 
χρηματοδοτήσεως από το Ταμείο 
Συνοχής ή τα Διαρθρωτικά Ταμεία της 
Ένωσης ή αν έλαβε έμμεση ενίσχυση από 
τα ενωσιακά προγράμματα στήριξης 
μέσω χρηματοδοτήσεως για υποδομές 
και έργα που αφορούν τις 
δραστηριότητες της εταιρείας ή των 
εργαζομένων της τα προηγούμενα 10 
χρόνια·

Or. en

Τροπολογία 84
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 85
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά 
περιορίζεται στα αναγκαία για την επίδειξη
αλληλεγγύης και υποστήριξης στους 

2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά 
περιορίζεται στα αναγκαία για την επίδειξη 
αλληλεγγύης και υποστήριξης στους 
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μεμονωμένους απολυμένους 
εργαζομένους. Οι δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠ 
συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης 
και του κράτους μέλους και με τους 
κανόνες κρατικής βοήθειας.

μεμονωμένους απολυμένους 
εργαζομένους. Οι δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠ 
συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης 
και του κράτους μέλους και με τους 
κανόνες κρατικής βοήθειας και δεν 
αντικαθιστούν τις ενέργειες για τις οποίες 
είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη και οι 
εταιρείες.

Or. en

Τροπολογία 86
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εντός 
του ανώτατου ορίου του 0,5 % του 
μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ, το ΕΤΠ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
προετοιμασίας, συγκέντρωσης δεδομένων 
και δημιουργίας βάσης γνώσεων σχετικά 
με την υλοποίηση του ΕΤΠ. Μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, 
δραστηριοτήτων ενημέρωσης και 
επικοινωνίας, καθώς και λογιστικού 
ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι 
οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εντός 
του ανώτατου ορίου του 0,1 % του 
μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ, το ΕΤΠ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
προετοιμασίας, συγκέντρωσης δεδομένων 
και δημιουργίας βάσης γνώσεων σχετικά 
με την υλοποίηση του ΕΤΠ. Μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, 
δραστηριοτήτων ενημέρωσης και 
επικοινωνίας, καθώς και λογιστικού 
ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι 
οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 87
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής 
περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών 
και καθοδήγησης για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επιτροπή 
μπορεί επίσης να παράσχει πληροφορίες
σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ΕΤΠ 
στους ευρωπαίους και εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους.

4. Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής 
περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών 
και καθοδήγησης για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επιτροπή 
παρέχει επίσης σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές για τη χρησιμοποίηση του ΕΤΠ 
στους ευρωπαίους και εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους καθώς και στις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές."·

Or. de

Τροπολογία 88
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής 
περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών 
και καθοδήγησης για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επιτροπή 
μπορεί επίσης να παράσχει πληροφορίες 
σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ΕΤΠ 
στους ευρωπαίους και εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους.

4. Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής 
περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών 
και καθοδήγησης για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επιτροπή 
παρέχει επίσης αναλυτικές πληροφορίες 
σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ΕΤΠ 
στους ευρωπαίους και εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 89
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Βάσει της εκτίμησης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3, και ιδίως λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που 
πρέπει να υποστηριχτούν, τις 
προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο 
κόστος, η Επιτροπή εκτιμά και προτείνει, 
το ταχύτερο δυνατόν, το ποσό της τυχόν 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που μπορεί 
να χορηγηθεί εντός των ορίων των 
διαθέσιμων πόρων. Το ποσό δεν 
υπερβαίνει το 50 % του συνολικού 
εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή το 65 
% αυτού του κόστους στην περίπτωση 
αιτήσεων που υποβάλλει το κράτος μέλος 
στην επικράτεια του οποίου τουλάχιστον 
μία περιφέρεια του επιπέδου NUTS II είναι 
επιλέξιμη βάσει του στόχου «Σύγκλιση» 
των διαρθρωτικών ταμείων. Η Επιτροπή, 
στην εκτίμηση που διενεργεί για αυτές τις 
περιπτώσεις, αποφασίζει αν είναι 
δικαιολογημένο το ποσοστό 65 % 
συγχρηματοδότησης.

1. Βάσει της εκτίμησης που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3, και ιδίως λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που 
πρέπει να υποστηριχτούν, τις 
προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο 
κόστος, η Επιτροπή εκτιμά και προτείνει, 
το ταχύτερο δυνατόν, το ποσό της τυχόν 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που μπορεί 
να χορηγηθεί εντός των ορίων των 
διαθέσιμων πόρων. Το ποσό δεν 
υπερβαίνει το 50 % του συνολικού 
εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή το 65 
% αυτού του κόστους στην περίπτωση 
αιτήσεων που υποβάλλει το κράτος μέλος 
στην επικράτεια του οποίου τουλάχιστον 
μία περιφέρεια του επιπέδου NUTS II είναι 
επιλέξιμη βάσει του στόχου «Σύγκλιση» 
των διαρθρωτικών ταμείων. Η Επιτροπή, 
στην εκτίμηση που διενεργεί για αυτές τις 
περιπτώσεις, αποφασίζει αν είναι 
δικαιολογημένο το ποσοστό 65 % 
συγχρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη 
δείκτες της κοινωνικής κατάστασης και 
της κατάστασης όσον αφορά την 
απασχόληση, όπως το διορθωμένο 
διαθέσιμο εισόδημα μετά τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 90
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 Α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά παρέκκλιση από τα ανώτατα 
όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 
1, η συνεισφορά του ΕΤΠ μπορεί να 
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αυξηθεί το μέγιστον μέχρι και σε 95% 
επιλέξιμων δαπανών στις περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες βάσει του στόχου της 
σύγκλισης, στις πλέον απομακρυσμένες 
περιφέρειες και στα μικρότερα νησιά του 
Αιγαίου και μέχρι και σε 85% επιλέξιμων 
δαπανών σε άλλες περιφέρειες. Αυτά τα 
ποσοστά εφαρμόζονται στις επιλέξιμες 
δαπάνες που διανέμονται κατά την 
περίοδο στην οποία ένα κράτος μέλος 
πληροί έναν από τους ακόλουθους όρους:
(α) διατίθεται σε αυτό χρηματοδοτική 
ενίσχυση σύμφωνα με το κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 407/2010, της 
11ης Μαΐου 2010, για τη θέσπιση 
ευρωπαϊκού μηχανισμού 
χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης ή 
έχει διατεθεί σε αυτό από άλλα κράτη 
μέλη της ευρωζώνης πριν από την έναρξη 
ισχύος αυτού του κανονισμού·
(β) διατίθεται σε αυτό μεσοπρόθεσμη 
χρηματοδοτική ενίσχυση σύμφωνα με τον 
κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
332/2002, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, 
για τη θέσπιση ενός μηχανισμού 
μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης 
του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών 
μελών·
(γ) διατίθεται σε αυτό χρηματοδοτική 
ενίσχυση, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας·

Or. pt

Τροπολογία 91
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από τις 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από τις 
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ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 στοιχείο η) κατά τις οποίες 
το κράτος μέλος αρχίζει τις 
εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους 
στοχοθετημένους εργαζομένους ή τις 
διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του 
ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 
1 και 3 αντίστοιχα. Στην περίπτωση των 
γεωργών, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορά από την ημερομηνία που 
ορίζεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3.

ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 στοιχείο η) κατά τις οποίες 
το κράτος μέλος αρχίζει τις 
εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους 
στοχοθετημένους εργαζομένους ή τις 
διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του 
ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 
1 και 3 αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 92
Elisabeth Schroedter

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 

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 
καθώς και σχετικά με το κλείσιμο των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών. Πρέπει 
επίσης να παρέχει τεκμηριωμένα στοιχεία 
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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.

για τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν ή των 
οποίων το ποσό μειώθηκε λόγω έλλειψης 
επαρκών πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 93
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημοσιονομική διαχείριση της 
υποστήριξης προς τους γεωργούς

διαγράφεται

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 21 και 
22, η υποστήριξη των γεωργών θα 
αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης και θα 
ελέγχεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. … σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της ΚΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 94
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 21 και 
22, η υποστήριξη των γεωργών θα 
αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης και θα 
ελέγχεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. … σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της ΚΓΠ.

διαγράφεται
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