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Εξετάσεις

Τρίτη 1 Ιουνίου 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Mάθημα: Αγγλικά Β’ Σταδίου
Σημαντικά κείμενα προς μετάφραση από την ελληνική γλώσσα στην αγγλική και το αντίστροφο
To μάθημα των αγγλικών στο β’ στάδιο του γραπτού διαγωνισμού της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
απαιτεί λεπτομερειακή γνώση της
ορολογίας των χρησιμοποιούμενων
όρων, κάτι που παραγνωρίζουν συχνά οι υποψήφιοι, με αποτέλεσμα να
επιβαρύνονται βαθμολογικά με καταλυτικό τρόπο. Tα Πανεπιστημιακά
Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» παρουσιάζουν θέματα προσομοίωσης
από τις εκατοντάδες που διαθέτουν
και που αναλύονται από αυστηρά ειδικευμένους εισηγητές.
Σύνταξη-Μετάφραση: Εύα Αυλίδου
ΚΕΙΜΕΝΟ 1
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκεντρώνει τους αντιπροσώπους 492
εκατ. πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εκλέγονται με άμεση καθολική
ψηφοφορία από το 1979 και μετά.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αριθμεί
785 βουλευτές, που κατανέμονται
ανάλογα με τον αριθμό του πληθυσμού των κρατών-μελών.
Τα κύρια καθήκοντα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου είναι τα ακόλουθα:
● Nομοθετική εξουσία: Στους περισσότερους τομείς, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο μοιράζεται τη νομοθετική εξουσία με το Συμβούλιο των
Υπουργών, ειδικότερα μέσω της διαδικασίας της συναπόφασης.
● Δημοσιονομική εξουσία: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μοιράζεται τη
δημοσιονομική εξουσία με το Συμβούλιο, κατά την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η οποία τον
καθιστά εκτελεστό με την υπογραφή
του προέδρου του Κοινοβουλίου, και
ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισμού αυτού.
● Πολιτικός έλεγχος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ιδίως της Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο
μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει
το διορισμό των μελών της Επιτροπής και εξουσιοδοτείται να ανακαλέσει την Επιτροπή στο σύνολό
της μέσω πρότασης μομφής. Ασκεί
επίσης εξουσία ελέγχου επί των

δραστηριοτήτων της Ενωσης μέσω
γραπτών ή προφορικών ερωτήσεων
που μπορεί ν’ απευθύνει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Εξάλλου,
το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα
να συστήσει προσωρινές επιτροπές
και επιτροπές έρευνας, οι εξουσίες
των οποίων δεν περιορίζονται στη
δραστηριότητα των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, αλλά μπορεί να
αφορούν επίσης στη δράση των
κρατών-μελών κατά την εφαρμογή
των κοινοτικών πολιτικών.
Με τη Συνθήκη του Αμστερνταμ
(που άρχισε να ισχύει το 1999), οι
εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύθηκαν, ιδίως χάρη
στη σημαντική επέκταση της διαδικασίας της συναπόφασης. Η εξέλιξη
αυτή προς την ενίσχυση του ρόλου
του Κοινοβουλίου ως συναποφασίζοντος συνεχίστηκε με τη συνθήκη
της Νίκαιας (που άρχισε να ισχύει το
2003), η οποία, εξάλλου, παρέσχε δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1
The European Parliament is the
assembly of the representatives
of the 492 million Union citizens.
Since 1979 they have been elected
by direct universal suffrage and today total 785, distributed between
Member States by reference to
their population.
The European Parliament’s main
functions are as follows:
● legislative power: in most cases
Parliament shares the legislative
power with the Council, in particular
through the codecision procedure;
● budgetary power: Parliament
shares budgetary powers with the
Council in voting on the annual
budget, rendering it enforceable
through the President of Parliament’s signature, and overseeing
its implementation;
● power of control over the Union’s institutions, in particular the
Commission. Parliament can give or
withhold approval for the designation of Commissioners and has the

power to dismiss the Commission
as a body by passing a motion of
censure. It also exercises a power
of control over the Union’s activities
through the written and oral questions it can put to the Commission
and the Council. And it can set up
temporary committees and committees of inquiry whose remit is
not necessarily confined to the activities of Community institutions
but can extend to action taken by
the Member States in implementing Community policies.
The Treaty of Amsterdam (in force
since 1999) boosted Parliament’s
powers by considerably extending
the codecision procedure. The Treaty of Nice, which entered into force
in 2003, also enhanced Parliament’s
role as co-legislator by extending the codecision procedure and
granted Parliament a right to bring
actions before the Court of Justice
of the European Communities.
ΚΕΙΜΕΝΟ 2
Σε γενικές γραμμές, οι συνέπειες του
ανοίγματος των οικονομιών στο διεθνή ανταγωνισμό είναι θετικές. Η
παγκοσμιοποίηση τονώνει την ανταγωνιστικότητα και προσφέρει νέες
προοπτικές όσον αφορά στην ανάπτυξη και την απασχόληση.
Συγχρόνως, ωστόσο, το άνοιγμα
αυτό στο παγκόσμιο εμπόριο έχει
και αρνητικές επιδράσεις στον οικονομικό χώρο. Η εντατικοποίηση
των εμπορικών ροών συνεπάγεται
έναν αυξημένο ανταγωνισμό για τα
τοπικά, εθνικά και περιφερειακά συστήματα, γεγονός που αναπόφευκτα
πλήττει τους λιγότερο ανταγωνιστικούς τομείς, στους οποίους το κόστος προσαρμογής (επανεκπαίδευση
του εργατικού δυναμικού και μετατροπή των παραγωγικών δομών)
είναι σημαντικό. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι απώλειες θέσεων εργασίας που, ενίοτε, είναι μαζικές.
Εκτός από τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή
την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την
Ανάπτυξη και την Εργασία που δίδουν, ήδη, μια συνολική απάντηση

στο επίπεδο της διαχείρισης και της
πρόβλεψης των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, η δημιουργία αυτού
του ειδικού ταμείου φαίνεται ουσιαστική σε σχέση με την αποτροπή κάθε
κινδύνου μακροχρόνιας φτώχειας σε
ατομικό επίπεδο.
Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι η προσφορά για κάποιο
περιορισμένο χρονικό διάστημα και
σε μια δόση παρεχόμενης βοήθειας στους εργαζομένους, «οι οποίοι
πλήττονται προσωπικά και σοβαρά
από τις απολύσεις που προκύπτουν
από τους μετασχηματισμούς στις διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές». Μακροπρόθεσμα τα μέτρα που προβλέπονται από το Ταμείο έχουν στόχο να
τους βοηθήσουν να βρουν μια νέα
απασχόληση και να τη διατηρήσουν.
Στο πλαίσιο του ΕΤΠΠ, κάθε χρόνο
θα διατίθενται 500 εκατ. ευρώ για
την υποστήριξη της επαγγελματικής
επανένταξης και επανεκπαίδευσης
των εργαζομένων, στο πρόσωπο των
οποίων αποσαφηνίζεται η σχέση μεταξύ της απόλυσής τους και της παγκοσμιοποίησης.
Συγκεκριμένα, το ΕΤΠΠ θα χρηματοδοτεί:
● την παροχή βοήθειας για την αναζήτηση εργασίας
● την εξατομικευμένη επανεκπαίδευση
● την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος
● τη βοήθεια για την αυτοαπασχόληση
● τα ειδικά «συμπληρώματα εισοδημάτων» από δραστηριότητες με
προσωρινό χαρακτήρα (επιδόματα
αναζήτησης εργασίας, επιδόματα
κινητικότητας, επιδόματα κατάρτισης, μέτρα που αποσκοπούν στο να
δώσουν κίνητρα σε μειονεκτούντες
ή ηλικιωμένους εργαζομένους να
παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην
αγορά εργασίας κ.λπ.).
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Generally speaking, the effects of
opening economies up to international competition are positive. Glo-

balisation boosts competitiveness
and opens up new opportunities for
growth and employment.
Nonetheless, this exposure to world
trade also has, at the same time,
adverse effects on the economy. The
intensification of trade flows does
in fact mean that local, national and
regional socio-economic systems
face greater competition, which
inevitably affects the less competitive sectors where the adjustment
costs (retraining of the workforce
and conversion of production structures) are high. This can sometimes
result in massive job losses.
In addition to the Structural Funds or
the European Strategy for Growth
and Jobs which already offer a general response in terms of managing
and anticipating the challenges of
globalisation, the creation of this
specific fund appears essential in
order to avert any threat of lasting
individual impoverishment.
The objective of the European Globalization Adjustment Fund is to
provide one-off individual support
for a limited period of time to workers who are “severely and personally affected by trade-adjustment
redundancies”. In the longer term,
the measures contained in the fund
aim to help the latter find and hold
on to a new job.
Under the EGF, 500 million euros
will be available each year to support the reintegration into employment and retraining of workers for
whom the link between redundancy
and globalisation is quite clear.
More specifically, the EGF will finance:
● job-search assistance;
● tailor-made retraining;
● entrepreneurship promotion;
● aid for self-employment;
special temporary “income supplements” (job-search allowances,
mobility allowances, training allowances, measures to stimulate
disadvantaged or older workers to
remain in or return to the labour
market etc.).

