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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

•

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να επιτραπεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση («ΕΤΠ») να υποστηρίξει τους εργαζομένους που θα απολυθούν λόγω
των πιθανών οικονομικών διαταραχών που θα προκαλέσει η αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») από
την Ένωση χωρίς συμφωνία.
Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει
από την Ένωση, βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ»).
Κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50)
συμφώνησε στις 11 Απριλίου 20191 να παρατείνει περαιτέρω2 την προθεσμία που
προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, έως τις 31 Οκτωβρίου 2019. Εάν το
Ηνωμένο Βασίλειο δεν κυρώσει τη συμφωνία αποχώρησης3 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 ή
εάν δεν ζητήσει τρίτη παράταση, την οποία θα πρέπει να παραχωρήσει το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο (άρθρο 50) με ομοφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ένωση
χωρίς συμφωνία και, από την 1η Νοεμβρίου 2019, θα αποτελεί τρίτη χώρα. Εάν η
αποχώρηση συντελεστεί χωρίς συμφωνία είναι πιθανό ότι θα έχει σημαντικές αρνητικές
επιπτώσεις σε ορισμένους κλάδους και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να απολυθούν άτομα που
εργάζονται στους συγκεκριμένους τομείς.
Σκοπός του ΕΤΠ είναι η στήριξη των εργαζομένων που απολύονται και των
αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω
παγκοσμιοποίησης ή ως αποτέλεσμα παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής
κρίσης.
Σύμφωνα με το κριτήριο της παγκοσμιοποίησης, το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ καλύπτει τις
απολύσεις που προκαλούνται από τη μετεγκατάσταση θέσεων εργασίας σε τρίτες χώρες, τη
σοβαρή μετατόπιση του ενωσιακού εμπορίου αγαθών ή υπηρεσιών ή τη δραστική μείωση του
μεριδίου αγοράς της Ένωσης σε συγκεκριμένο τομέα. Η παρούσα πρόταση ορίζει ότι το πεδίο
εφαρμογής του ΕΤΠ περιλαμβάνει τους εργαζομένους που απολύονται σε περιοχές, τομείς,
εδάφη ή αγορές εργασίας που πλήττονται από σοβαρές οικονομικές διαταραχές λόγω της
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία. Η εν λόγω
αποχώρηση θα αποτελέσει σημαντική αλλαγή στις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ και στη
σύνθεση της εσωτερικής αγοράς και, συνεπώς, μπορεί να αναμένεται ότι θα έχει σημαντικό
αντίκτυπο στις εμπορικές ροές, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

1
2

3

EL

Απόφαση (ΕΕ) 2019/584 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 11.4.2019, σ. 1).
Στις 22 Μαρτίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου,
αποφάσισε μια πρώτη παράταση της εν λόγω προθεσμίας [απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου (ΕΕ L 80I της 22.3.2019, σ. 1)].
Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ C 144I
της 25.4.2019, σ. 1).
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•

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής και με άλλες
πολιτικές της Ένωσης

Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος του σχεδίου ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης της
Ένωσης για τον μετριασμό των σημαντικότερων διαταραχών που θα προκαλέσει η
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία.
2.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

•

Νομική βάση

Η νομική βάση είναι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και
ιδίως το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο.
Αν αποδειχθεί αναγκαία η λήψη ειδικών δράσεων εκτός των διαρθρωτικών ταμείων και με
την επιφύλαξη των μέτρων που αποφασίζονται στο πλαίσιο των άλλων πολιτικών της
Ένωσης, το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο να αναλάβουν δράση σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και κατόπιν
διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των Περιφερειών.
•

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης επικεντρώνεται σε δραστηριότητες
των οποίων οι στόχοι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μόνο
και στις οποίες η παρέμβαση της Ένωσης μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία σε
σύγκριση με τη δράση που θα αναλάμβαναν αποκλειστικά και μόνο τα κράτη μέλη. Η
κινητοποίηση του ΕΤΠ για τη συγχρηματοδότηση μέτρων που αποσκοπούν στην παροχή
βοήθειας σε απολυμένους εργαζομένους προκειμένου να βρουν νέα απασχόληση τηρεί την
αρχή της επικουρικότητας και δημιουργεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
Αποτελεί συνήθη πρακτική των εθνικών προγραμμάτων για την αγορά εργασίας να βοηθούν
τους απολυμένους εργαζομένους, και δεν είναι σκοπός τους ΕΤΠ να υποκαταστήσει τα
προγράμματα αυτά. Σε περίπτωση απρόβλεπτων αναδιαρθρώσεων που επηρεάζουν
σημαντικά την αγορά εργασίας, τα συνήθη εθνικά προγράμματα δοκιμάζονται. Συνεπώς,
λόγω της εμβέλειας και των αποτελεσμάτων που έχει μια απρόβλεπτη αναδιάρθρωση
μεγάλης κλίμακας, και επειδή το ΕΤΠ αποτελεί έκφραση αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών
μελών, η βοήθεια μπορεί να παρέχεται καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο. Η στήριξη από το
ΕΤΠ θα καταστήσει την αλληλεγγύη της Ένωσης σε εξαιρετικές περιστάσεις πιο απτή για
τους εργαζομένους που πλήττονται και για τους πολίτες της Ένωσης εν γένει.
Η κινητοποίηση του ΕΤΠ δημιουργεί προστιθέμενη αξία αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό
υπηρεσιών που παρέχονται στους απολυμένους εργαζομένους, καθώς και την ποικιλία των
παρεχόμενων υπηρεσιών και το επίπεδο έντασης τους. Το ΕΤΠ καθιστά επίσης εφικτή τη
δοκιμή καινοτόμων ιδεών, τον προσδιορισμό βέλτιστων πρακτικών και την ενσωμάτωσή τους
στη δέσμη εθνικών μέτρων στήριξης. Κατά κανόνα, τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ
μέτρα συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της παροχής στήριξης προς τους απολυμένους
εργαζομένους.
•

Αναλογικότητα

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι διατάξεις της παρούσας πρότασης δεν
υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Ο διοικητικός
φόρτος που επιβαρύνει την Ένωση και τις αρχές των κρατών μελών που υποβάλλουν αίτηση
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για στήριξη από το ΕΤΠ έχει περιοριστεί στις διαδικασίες που είναι αναγκαίες προκειμένου η
Επιτροπή να ασκεί τις αρμοδιότητές της για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης.
Δεδομένου ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά καταβάλλεται στα κράτη μέλη βάσει της αρχής
της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλουν έκθεση σχετικά
με τη χρήσης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.
•

Επιλογή της νομικής πράξης

Η παρούσα πρόταση, δεδομένου ότι αποτελεί τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1309/2013, πρέπει να είναι κανονισμός.
3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

•

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας
νομοθεσίας

Η παρούσα πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων έκτακτης ανάγκης για τον
μετριασμό των σημαντικότερων διαταραχών που θα προκαλέσει η αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλυσε τους κινδύνους
και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρούσα πρόταση είναι αναγκαία προκειμένου να
εξασφαλίσει την αποτελεσματική αντίδραση του ΕΤΠ και, ως εκ τούτου, να επιδείξει
αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους που θα απολυθούν στην Ένωση ως συνέπεια της
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία.
4.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την
περίοδο 2014-2020 προβλέπει ότι το ΕΤΠ δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό
των 150 εκατ. EUR (σε τιμές του 2011).
Η παρούσα πρόταση δεν τροποποιεί το μέγιστο ετήσιο ποσό του ΕΤΠ.
5.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

•

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 2 διευκρινίζει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ. Στόχος
είναι να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά παρέχοντας
στήριξη στους εργαζομένους που θα απολυθούν στην Ένωση ως αποτέλεσμα της
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία.
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2019/0180 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το
άρθρο 175 τρίτο εδάφιο,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου4 συστάθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ) για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις
31 Δεκεμβρίου 2013. Σκοπός του ΕΤΠ είναι να δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση να
επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους που χάνουν την εργασία τους ως
αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου
λόγω της παγκοσμιοποίησης.

(2)

Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ διευρύνθηκε το 2009 με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5 στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, προκειμένου να
συμπεριληφθεί η στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως άμεση συνέπεια της
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

(3)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου6 συστάθηκε το ΕΤΠ για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από την 1η
Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Επιπλέον, διεύρυνε το πεδίο
εφαρμογής του ΕΤΠ, ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις απολύσεις εξαιτίας των
σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της

4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην
παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του
ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855).

5

6

EL

4

EL

παγκοσμιοποίησης και τις απολύσεις που οφείλονται σε σοβαρή οικονομική
διαταραχή λόγω συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής
κρίσης όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009, αλλά και τις
απολύσεις που οφείλονται σε οποιαδήποτε νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική και
οικονομική κρίση. Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7 τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1309/2013 για να θεσπίσει, μεταξύ άλλων, κανόνες που επιτρέπουν στο ΕΤΠ να
καλύπτει κατ’ εξαίρεση συλλογικές αιτήσεις που αφορούν μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε μία περιφέρεια και δραστηριοποιούνται σε
διαφορετικούς οικονομικούς τομείς που ορίζονται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της
NACE αναθ. 28, όπου το αιτούν κράτος μέλος αποδεικνύει ότι οι μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις είναι το κύριο ή το μοναδικό είδος επιχείρησης στην εν λόγω περιφέρεια.
(4)

Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο
Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει
τέτοιας συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα την
παράταση της προθεσμίας αυτής.

(5)

Κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε9
στις 11 Απριλίου 2019 να παρατείνει περαιτέρω10 την προθεσμία που προβλέπεται στο
άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, έως τις 31 Οκτωβρίου 2019. Εάν το Ηνωμένο
Βασίλειο δεν κυρώσει τη συμφωνία αποχώρησης11 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 ή εάν
δεν ζητήσει τρίτη παράταση, την οποία θα πρέπει να παραχωρήσει το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο με ομοφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ένωση χωρίς
συμφωνία και, από την 1η Νοεμβρίου 2019, θα αποτελεί τρίτη χώρα. Εάν η
αποχώρηση συντελεστεί χωρίς συμφωνία είναι πιθανό ότι θα επηρεάσει σημαντικά
ορισμένους κλάδους και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να απολυθούν άτομα που
εργάζονται στους συγκεκριμένους τομείς.

(6)

Ο παρών κανονισμός έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να τροποποιήσει τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, ώστε να ορίζει ότι οι απολύσεις που θα οφείλονται στην
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία εμπίπτουν στο

7

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ.
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013,
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1398/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων
NACE — αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του
Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς
στατιστικούς τομείς (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ.
1).
Απόφαση (ΕΕ) 2019/584 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 11.4.2019, σ. 1).
Στις 22 Μαρτίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου,
αποφάσισε μια πρώτη παράταση της εν λόγω προθεσμίας [απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου (ΕΕ L 80I της 22.3.2019, σ. 1)].
Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ C 144I
της 25.4.2019, σ. 1).

8

9
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πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ. Αυτό εξασφαλίζει ότι το ΕΤΠ μπορεί να ανταποκριθεί
αποτελεσματικά παρέχοντας στήριξη στους εργαζομένους που θα απολυθούν σε
περιοχές, τομείς, εδάφη ή αγορές εργασίας που πλήττονται από σοβαρές οικονομικές
διαταραχές λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς
συμφωνία.
(7)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως την επομένη της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να
εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν
να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο, Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν θα
πρέπει να εφαρμόζεται εάν, μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, έχει τεθεί σε ισχύ
συμφωνία αποχώρησης συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο
50 παράγραφος 2 της ΣΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«α) εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού και αυτοαπασχολουμένους
των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει εξαιτίας των σημαντικών διαρθρωτικών
αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές ροές λόγω της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες
καταδεικνύονται, ειδικότερα, με τη σημαντική αύξηση των εισαγωγών στην Ένωση,
τη σοβαρή μετατόπιση του ενωσιακού εμπορίου αγαθών ή υπηρεσιών, τη ραγδαία
μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης σε έναν συγκεκριμένο τομέα, τη
μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες ή ως αποτέλεσμα της αποχώρησης
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι
αυτές οι απολύσεις έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική,
περιφερειακή ή εθνική οικονομία·».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να
ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται εάν συμφωνία αποχώρησης συναφθείσα με το
Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει τεθεί σε ισχύ έως την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες
παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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