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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση συστάθηκε αρχικά για όσο 
διάστημα διαρκεί η προγραμματική περίοδος 2007-2013 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1927/20061 προκειμένου να παράσχει στην Ένωση ένα μέσο επίδειξης αλληλεγγύης και να 
στηρίξει τους εργαζομένους που απολύθηκαν κατόπιν μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που προκάλεσε η παγκοσμιοποίηση, όταν οι απολύσεις 
αυτές έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην περιφερειακή και τοπική οικονομία. Μέσω 
της συγχρηματοδότησης μέτρων της ενεργητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας, το ΕΤΠ 
έχει στόχο να διευκολύνει την επανένταξη στην απασχόληση των εργαζομένων σε περιοχές, 
κλάδους, επικράτειες ή αγορές εργασίας που κλονίζονται από σοβαρή διαταραχή της 
οικονομικής δραστηριότητας.

Η προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ως 
μέσου κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, βρίσκεται στο γεγονός ότι προσφέρει μια ορατή, 
συγκεκριμένη και στοχευμένη οικονομική υποστήριξη σε εξατομικευμένα προγράμματα για 
την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την επανένταξη στην αγορά εργασίας εργαζομένων που 
έχουν θιγεί από ομαδικές απολύσεις.

Ο συντάκτης υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να παραταθεί η ισχύς των μέτρων του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και μετά το 2013, η οποία 
δείχνει μια πολιτική βούληση για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού πυλώνα που θα 
είναι συμπληρωματικός προς τις πολιτικές των κρατών μελών και θα αναζωογονεί την 
ευρωπαϊκή προσέγγιση στην επαγγελματική κατάρτιση.

Ωστόσο, ο συντάκτης διαφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής να επεκταθεί το πεδίο του 
ΕΤΠ στον αγροτικό τομέα, διότι κρίνει ότι οι συνέπειες των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου 
μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών δεν θα πρέπει να εξισορροπηθούν από το ΕΤΠ. Ο 
συντάκτης πιστεύει ότι το ποσόν των 2,5 δισεκ. ευρώ που προορίζονται για την υποστήριξη 
των ευρωπαίων αγροτών μέσω του ΕΤΠ δεν έχει ούτε τον σωστό στόχο, αλλά ούτε και το 
σωστό ύψος. Αντίθετα, όταν η ΕΕ διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει τη συμβατότητά τους με την Κοινή Γεωργική Πολιτική στο σύνολό της.

Ο συντάκτης υποστηρίζει την προτεινόμενη συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων, οι 
οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις τοπικές αγορές εργασίας και, συνεπώς, είναι 
εξίσου εκτεθειμένοι με τους μισθωτούς στις διαρθρωτικές αλλαγές που προκαλεί η 
παγκοσμιοποίηση, αλλά είναι αντίθετος στην ιδέα να περιληφθούν και οι  ιδιοκτήτες 
επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο ΕΤΠ, διότι το ταμείο 
αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την παγκοσμιοποίηση. 

Για να αυξηθεί η δυνατότητα μικρότερων ομάδων απολυμένων να επωφεληθούν από τα 
μέτρα του ΕΤΠ, ο συντάκτης προτείνει να μειωθεί το ελάχιστο όριο για την υποβολή 
αιτήσεων από τις προτεινόμενες 500 απολύσεις στις 200. Η αλλαγή αυτή θα είχε θετικές 

                                               
1 ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
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συνέπειες για τους δυνητικά επωφελούμενους και θα αύξαινε τις πιθανότητας επανένταξης 
στην αγορά εργασίας σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους παραπάνω λόγους, ο συντάκτης υποστηρίζει την παράταση της ισχύος του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, τονίζει όμως την ανάγκη 
τροποποίησης του πεδίου εφαρμογής του.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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
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Τροπολογία 2

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 3

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 

(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 και οι 
αυτοαπασχολούμενοι που παύουν τις 
δραστηριότητές τους πρέπει να θεωρούνται 
ως απολυμένοι εργαζόμενοι για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
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του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 4

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 5

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, 

(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. 
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συμπεριλαμβάνοντας τον γεωργικό τομέα. 
Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών 
επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να 
είναι περιορισμένη.

Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών 
επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να 
είναι περιορισμένη.

Or. en

Τροπολογία 6

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 7

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 

(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. 
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συνεισφορές του υπόλοιπου έτους πρέπει 
να διατίθενται, συνυπολογίζοντας το 
συνολικό ανώτατο όριο που έχει οριστεί 
για υποστήριξη προς τους γεωργούς στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 8

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 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 9

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 

διαγράφεται
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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. en

Τροπολογία 10

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 
αυτοαπασχολούμενος εργαζόμενος και 
όλα τα μέλη του νοικοκυριού που 
απασχολούνται σε επιχείρηση.

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον 500 απολύσεις 
εργαζομένων σε χρονικό διάστημα 
τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους 
μέλους, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που απολύουν οι 
προμηθευτές ή οι παραγωγοί των 
επόμενων σταδίων του προϊόντος·

α) τουλάχιστον 200 απολύσεις 
εργαζομένων σε χρονικό διάστημα 
τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους 
μέλους, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που απολύουν οι 
προμηθευτές ή οι παραγωγοί των 
επόμενων σταδίων του προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 12

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 
στο επίπεδο NUTS II με την προϋπόθεση 
ότι απολύθηκαν πάνω από 500
εργαζόμενοι και στις δύο περιφέρειες.

β) τουλάχιστον 200 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 
στο επίπεδο NUTS II με την προϋπόθεση 
ότι απολύθηκαν πάνω από 200
εργαζόμενοι και στις δύο περιφέρειες.

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Όταν οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι 
αλλάζουν τις προηγούμενες 
δραστηριότητές τους, οι καταστάσεις αυτές 
θεωρούνται απολύσεις για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού.
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του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – 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 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 16

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.

διαγράφεται
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

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. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 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 

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·
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δραστηριοτήτων κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 19

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. 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 20

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, 
κατά περίπτωση, όπως οι τοπικές και 
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περιφερειακές αρχές,

Or. en

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) τα ονόματα των οργανισμών που 
προσφέρουν τη δέσμη μέτρων στα κράτη 
μέλη,

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που, βάσει της εκτίμησης 
που πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 3, η Επιτροπή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
χρηματοδοτική συνεισφορά, ειδοποιεί το 
ταχύτερο δυνατόν το κράτος μέλος που 
έχει υποβάλει την αίτηση.

3. Σε περίπτωση που, βάσει της εκτίμησης 
που πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 3, η Επιτροπή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
χρηματοδοτική συνεισφορά, ειδοποιεί 
αμέσως το κράτος μέλος που έχει 
υποβάλει την αίτηση.

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 διαγράφεται
Δημοσιονομική διαχείριση της 

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

Or. en


