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Τροπολογία 3
Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις 
εργασίας: Πρόβλεψη και κάλυψη των 
αναγκών της αγοράς εργασίας και των 
αναγκών σε δεξιότητες» και οι «κοινές 
αρχές όσον αφορά την ευελιξία με 
ασφάλεια», οι οποίες εκδόθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 14 
Δεκεμβρίου 2007, επισημαίνουν το στόχο 
που έγκειται στην τόνωση της συνεχούς 
προσαρμοστικότητας και 
απασχολησιμότητας των εργαζομένων 
μέσω καλύτερων ευκαιριών μάθησης σε 
όλα τα επίπεδα και με στρατηγικές 
ανάπτυξης δεξιοτήτων που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
οικονομίας.

(3) Η περιορισμένη εκτέλεση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση -επί 500 εκατ. ευρώ 
ετησίως, έχουν μόλις απορροφηθεί 
65.214.850 ευρώ, το 2007, και 14.624.972 
ευρώ, το 2008- αποδεικνύει την ανάγκη 
επανεξέτασης διαφόρων πτυχών του 
Ταμείου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται 
στους στόχους του.

Or. pt

Τροπολογία 4
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας: 
Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της 
αγοράς εργασίας και των αναγκών σε 
δεξιότητες» και οι «κοινές αρχές όσον 
αφορά την ευελιξία με ασφάλεια», οι 
οποίες εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2007, 

(3) Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας: 
Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της 
αγοράς εργασίας και των αναγκών σε 
δεξιότητες» επισημαίνει τον στόχο που 
έγκειται στην τόνωση της συνεχούς 
προσαρμοστικότητας και 
απασχολησιμότητας των εργαζομένων 
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επισημαίνουν το στόχο που έγκειται στην 
τόνωση της συνεχούς 
προσαρμοστικότητας και
απασχολησιμότητας των εργαζομένων 
μέσω καλύτερων ευκαιριών μάθησης σε 
όλα τα επίπεδα και με στρατηγικές 
ανάπτυξης δεξιοτήτων που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
οικονομίας.

μέσω καλύτερων ευκαιριών μάθησης σε 
όλα τα επίπεδα και με στρατηγικές 
ανάπτυξης δεξιοτήτων που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
οικονομίας και της κοινωνίας με έμφαση 
στην οικολογική αναδιάρθρωση και 
συμβάλλοντας στην αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης των 
εργαζομένων στο τομέα των οικολογικών 
θέσεων απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 5
Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3-A) Σύμφωνα με πρόσφατες 
οικονομικές προβλέψεις, θα παρατηρηθεί 
σημαντική αύξηση της ανεργίας στην ΕΕ, 
η οποία ενδέχεται να έχει σοβαρές 
οικονομικές συνέπειες σε πολλές 
περιφέρειες της ΕΕ και, ειδικότερα, στις 
περιοχές με ασθενέστερη οικονομική 
διάρθρωση.

Or. pt

Τροπολογία 6
Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής 
του ΕΤΠ αποτελεί δέσμευση αλληλεγγύης 
με στόχο τον περιορισμό των 
σοβαρότερων επιπτώσεων της 
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παγκόσμιας οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης στις 
δυνατότητες εξασφάλισης της βιώσιμης 
ανάπτυξης των περιφερειών και, 
επιπλέον, της πρόληψης των ανισοτήτων 
μεταξύ τους λόγω της διεύρυνσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο έκτακτο πλαίσιο της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, η τροποποίηση του 
κανονισμού για το ΕΤΠ, σύμφωνα με την παρούσα πρόταση, επιτρέπει στην Κοινότητα να 
ενισχύσει την κοινωνική και οικονομική συνοχή και να προωθήσει την ισόρροπη και βιώσιμη 
ανάπτυξη των περιφερειών.

Τροπολογία 7
Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) 1927/2006
Άρθρο 1  παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, το ΕΤΠ προβλέπει επίσης 
τη στήριξη των εργαζομένων που 
απολύθηκαν εξαιτίας της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης, με τον όρο ότι οι αιτήσεις πληρούν 
τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 
στοιχεία α), β) ή γ).

«1-A. Το ΕΤΠ προβλέπει επίσης τη 
στήριξη των εργαζομένων που 
απολύθηκαν εξαιτίας της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης, με τον όρο ότι οι αιτήσεις πληρούν 
τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 
στοιχεία α), β) ή γ).

Η παρούσα παρέκκλιση εφαρμόζεται σε 
όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται πριν 
από τις 31 Δεκεμβρίου 2010.»

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η ίδια η επιτροπή, στην πρότασή της, προβλέπει ήδη την δυνατότητα εκ των υστέρων 
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αναθεώρησης των κριτηρίων παρέμβασης του ταμείου, ώστε να μπορεί, σε μόνιμη βάση, να 
στηρίζει τους εργαζόμενους λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η 
τροπολογία αποσκοπεί την συμπερίληψη του μέτρου αυτού στο ταμείο, αποφεύγοντας έτσι 
μεταγενέστερες αναθεωρήσεις προς τον σκοπό αυτό. Το επιβάλλουν η προβλεπόμενη αύξηση 
της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πολύ περιοριστικά κριτήρια του ταμείου.

Τροπολογία 8
Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) 1927/2006
Άρθρο 2  παράγραφος 2  εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠ χορηγεί χρηματοδοτική 
συνεισφορά στις περιπτώσεις όπου 
μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή 
του παγκόσμιου εμπορίου προκαλούν 
σοβαρή οικονομική αναταραχή, κυρίως 
σημαντική αύξηση των εισαγωγών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή ταχεία μείωση του 
μεριδίου αγοράς της ΕΕ σε συγκεκριμένο 
κλάδο ή μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες, 
γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα:

Το ΕΤΠ χορηγεί χρηματοδοτική 
συνεισφορά στις περιπτώσεις όπου 
μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή 
του παγκόσμιου εμπορίου προκαλούν 
σοβαρή οικονομική αναταραχή, κυρίως 
σημαντική αύξηση των εισαγωγών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή ταχεία μείωση του 
μεριδίου αγοράς της ΕΕ σε συγκεκριμένο 
κλάδο ή μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες
ή από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, 
γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα:

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι η ενίσχυση θα χορηγείται μόνο στην περίπτωση μετεγκατάστασης εκτός της ΕΕ 
θεωρείται άδικο από τους εργαζόμενους που απολύονται συνεπεία μετεγκατάστασης ή 
αναδιάρθρωσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, προτείνεται η επανόρθωση της αδικίας 
αυτής.

Τροπολογία 9
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) 1927/2006
Άρθρο 2  παράγραφος 2  εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠ χορηγεί χρηματοδοτική 
συνεισφορά στις περιπτώσεις όπου 
μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή 
του παγκόσμιου εμπορίου προκαλούν 
σοβαρή οικονομική αναταραχή, κυρίως 
σημαντική αύξηση των εισαγωγών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή ταχεία μείωση του 
μεριδίου αγοράς της ΕΕ σε συγκεκριμένο 
κλάδο ή μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες, 
γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα:

Το ΕΤΠ χορηγεί χρηματοδοτική 
συνεισφορά στις περιπτώσεις όπου 
μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή 
του παγκόσμιου εμπορίου προκαλούν 
σοβαρή οικονομική αναταραχή, κυρίως 
σημαντική αύξηση των εισαγωγών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή ταχεία μείωση του 
μεριδίου αγοράς της ΕΕ σε συγκεκριμένο 
κλάδο ή μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες,
λόγω της οποίας απαιτείται
αναδιάρθρωση βάσει οικολογικών 
αναγκών, γεγονός που έχει ως 
αποτέλεσμα:

Or. en

Τροπολογία 10
Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) 1927/2006
Άρθρο 2  παράγραφος 2  στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τουλάχιστον 500 απολύσεις, εντός 9
μηνών, ιδίως σε επιχειρήσεις μικρού ή 
μεσαίου μεγέθους, σε τμήμα NACE 2 σε 
μία περιφέρεια ή σε δύο όμορες 
περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II,

β) Τουλάχιστον 500 απολύσεις, εντός 12
μηνών, ιδίως σε επιχειρήσεις μικρού ή 
μεσαίου μεγέθους, σε τμήμα NACE 2 ή 
περισσότερες εφόσον πρόκειται για τον 
ίδιο παραγωγικό κλάδο, σε μία περιφέρεια 
ή σε δύο όμορες περιφέρειες σε επίπεδο 
NUTS II,

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην διαφύλαξη της δυνατότητας να μπορούν να επωφεληθούν 
από το ταμείο εκατοντάδες εργαζόμενοι διαφόρων επιχειρήσεων (οι περισσότερες από τις 
οποίες είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις), στον ίδιο παραγωγικό κλάδο και οι 
οποίες μπορούν να διανέμονται σε ένα ή περισσότερα τμήματα της NACE 2.
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Τροπολογία 11
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) 1927/2006
Άρθρο 2  παράγραφος 2  στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τουλάχιστον 500 απολύσεις, εντός 9 
μηνών, ιδίως σε επιχειρήσεις μικρού ή 
μεσαίου μεγέθους, σε τμήμα NACE 2 σε 
μία περιφέρεια ή σε δύο όμορες 
περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II, ή

(β) τουλάχιστον 500 απολύσεις, εντός 9 
μηνών, ιδίως σε επιχειρήσεις μικρού ή 
μεσαίου μεγέθους, σε τμήμα NACE 2 
σε μία περιφέρεια ή σε δύο όμορες 
περιφέρειες, από το ίδιο κράτος μέλος ή 

από γειτονικά κράτη μέλη σε επίπεδο 
NUTS II, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία η εξασφάλιση της συνοχής των περιφερειών και στο κοινοτικό και όχι 
μόνον στο εθνικό επίπεδο. Όταν σε γειτονικές περιφέρειες καταγράφεται υψηλό επίπεδο 
ανεργίας στον ίδιο τομέα είναι σημαντικό να επεμβαίνει το ΕΤΠ.

Τροπολογία 12
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) 1927/2006
Άρθρο 2  παράγραφος 2  στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) παράλληλα, οι τοπικές αρχές 
ενθαρρύνουν την παρακολούθηση και τις 
εκστρατείες ενημέρωσης προκειμένου να 
βρουν νέες δυνατότητες απασχόλησης και 
επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, 
σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε 
περιφέρειας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει πάντοτε ιδιαίτερη σημασία η διαρκής παρακολούθηση του αριθμού των απολύσεων και η 
προσπάθεια καθορισμού των νέων δυνατοτήτων απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 13
Monica Giuntini

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) 1927/2006
Άρθρο 2  παράγραφος 2  εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον υπολογισμό του αριθμού των 
απολύσεων που προβλέπονται στα 
στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου, 
η απόλυση υπολογίζεται από τη στιγμή 
είτε της προσωπικής ειδοποίησης του 
εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση 
εργασίας του απολυμένου εργαζομένου 
είτε της de facto καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας πριν από τη λήξη της 
για λόγους που δεν σχετίζονται με τον 
οικείο εργαζόμενο. Σε κάθε περίπτωση, 
πρέπει να επιλέγεται μία από τις δύο 
επιλογές και να διευκρινίζεται στην 
αίτηση.»

Για τον υπολογισμό του αριθμού των 
διαρθρωτικών απολύσεων που 
προβλέπονται στα στοιχεία α), β) και γ) 
του πρώτου εδαφίου, η διαρθρωτική 
απόλυση υπολογίζεται από τη στιγμή είτε 
της προσωπικής ειδοποίησης του εργοδότη 
να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του 
απολυμένου εργαζομένου είτε της de facto
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας πριν 
από τη λήξη της για λόγους που δεν 
σχετίζονται με τον οικείο εργαζόμενο. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να επιλέγεται μία 
από τις δύο επιλογές και να διευκρινίζεται 
στην αίτηση.»

Or. it

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να καταστεί ευχερέστερη η ενεργοποίηση του ταμείου. Έτσι, ο 
όρος "διαρθρωτικές απολύσεις" επιτρέπει την ενεργοποίηση του ταμείου και για τις κατηγορίες 
των εργαζομένων οι οποίοι, βάσει ειδικών εθνικών νομοθεσιών, λόγω των τροποποιήσεων 
αυτών, δεν θα μπορούσαν να τύχουν βοηθείας, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν.
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Τροπολογία 14
Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) 1927/2006
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εντός 
του ορίου του 0,35% των χρηματοδοτικών 
πόρων που είναι διαθέσιμοι, κατ’ ανώτατο 
όριο, για το συγκεκριμένο έτος, το ΕΤΠ 
μπορεί να χρηματοδοτήσει την εκπόνηση, 
την παρακολούθηση, την πληροφόρηση 
και τη δημιουργία μιας βάσης γνώσεων 
σχετικής με την εφαρμογή του ΕΤΠ, 
καθώς και δραστηριότητες διοικητικής και 
τεχνικής υποστήριξης, λογιστικού ελέγχου, 
επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι οποίες 
είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. 

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εντός 
του ορίου του 0,15% των χρηματοδοτικών 
πόρων που είναι διαθέσιμοι, κατ’ ανώτατο 
όριο, για το συγκεκριμένο έτος, το ΕΤΠ 
μπορεί να χρηματοδοτήσει την εκπόνηση, 
την παρακολούθηση, την πληροφόρηση 
και τη δημιουργία μιας βάσης γνώσεων 
σχετικής με την εφαρμογή του ΕΤΠ, 
καθώς και δραστηριότητες διοικητικής και 
τεχνικής υποστήριξης, λογιστικού ελέγχου, 
επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι οποίες 
είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. 

Or. pt

Τροπολογία 15
Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) 1927/2006
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5, και 
ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
εργαζομένων που πρέπει να στηριχθούν, 
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 μπορεί να 

Βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5, και 
ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
εργαζομένων που πρέπει να στηριχθούν, 
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 μπορεί να 
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υπερβαίνει το 75% του συνολικού 
εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο δ).»

υπερβαίνει το 85% του συνολικού 
εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο δ).»

Or. pt

Αιτιολόγηση

Λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισαν πολλά κράτη μέλη για την κάλυψη των δαπανών που 
προκύπτουν από τα μέτρα και τις δράσεις για την ενίσχυση των εργαζομένων, έχει σημασία η 
αύξηση του ποσοστού της κοινοτικής συγχρηματοδότησης.

Τροπολογία 16
Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) 1927/2006
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Το μέγιστο ποσό δαπανών του ΕΤΠ
ανέρχεται σε 1.000.000.000 ευρώ ετησίως 
σε τρέχουσες τιμές.»

Or. pt

Τροπολογία 17
Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) 1927/2006
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«2. Το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη 
διενεργεί(-ούν) όλες τις επιλέξιμες 
ενέργειες που περιλαμβάνονται στη 

«2. Το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη 
διενεργεί(-ούν) όλες τις επιλέξιμες 
ενέργειες που περιλαμβάνονται στη 
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συντονισμένη δέσμη των εξατομικευμένων 
υπηρεσιών εντός 24 μηνών από την 
ημερομηνία εφαρμογής σύμφωνα με το 
άρθρο 5.»

συντονισμένη δέσμη των εξατομικευμένων 
υπηρεσιών εντός 30 μηνών από την 
ημερομηνία εφαρμογής σύμφωνα με το 
άρθρο 5.»

Or. pt

Αιτιολόγηση

Για την βελτίωση και την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων και μέτρων για κάθε αίτηση, 
εκτιμάται ότι είναι αναγκαία η παράταση της προθεσμίας σε 30 μήνες.

Τροπολογία 18
Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) 1927/2006
Άρθρο 20 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Στο άρθρο 20, μετά το πρώτο εδάφιο, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«Με βάση πρόταση της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να επανεξετάσουν 
τον παρόντα κανονισμό, καθώς και την 
προσωρινή παρέκκλιση που προβλέπεται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1α.»

διαγράφεται

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η ίδια η Επιτροπή, στην πρότασή της, προβλέπει ήδη την δυνατότητα μελλοντικής αναθεώρησης 
των κριτηρίων παρέμβασης του ταμείου, ώστε το ταμείο να μπορεί να παρέχει βοήθεια στους 
εργαζομένους που πλήττονται από την οικονομική και την χρηματοπιστωτική κρίση. Η 
τροπολογία αποσκοπεί στην συμπερίληψη του μέτρου αυτού στο ταμείο, ώστε να αποφευχθούν 
περαιτέρω αναθεωρήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Τούτο επιβάλλεται από την προβλεπόμενη 
αύξηση της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπερβολικά περιοριστικά κριτήρια του 
ταμείου.
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