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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, 
σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana-μεταλλικά 
προϊόντα)
(COM(2014)0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2014)0515 – C8-0125/2014),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (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. 1927/20061  (κανονισμός ΕΤΠ),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Euratom) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2014-20202 και ιδίως το άρθρο 12,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση3 (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

– έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της 
διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0013/2014),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για 
να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες 
των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να 
διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που 

1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
2 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
3 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.



PE537.331v02-00 4/17 RR\1036741EL.doc

EL

απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση 
συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η 
IIA της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2014/004 ES/Comunidad 
Valenciana για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, αφού σημειώθηκαν 633 
απολύσεις σε 142 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής 
μεταλλικών προϊόντων στην Ισπανία, με 300 εργαζόμενους να προορίζονται για μέτρα 
συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ, κατά την περίοδο αναφοράς από 1 Απριλίου 2013 
έως 31 Δεκεμβρίου 2013,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον 
κανονισμό για το ΕΤΠ,

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ισπανία 
δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2. επισημαίνει ότι οι ισπανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά 
από το ΕΤΠ στις 25 Μαρτίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της 
στις 12 Αυγούστου 2014· χαιρετίζει την ταχεία αξιολόγηση η οποία διήρκεσε λιγότερο 
από πέντε μήνες·

3. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι στην αίτηση λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία με 
τις προηγούμενες αιτήσεις από την ίδια περιοχή· προτείνει οι εμπειρίες και ενδεχόμενες 
βέλτιστες πρακτικές των περιφερειών που υποβάλλουν πολλές αιτήσεις να διαδίδονται 
στις τακτικές συνεδριάσεις των αρμόδιων επικοινωνίας και των εμπειρογνωμόνων του 
ΕTΠ·

4. φρονεί ότι οι απολύσεις σε 142 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κατασκευής μεταλλικών προϊόντων στην Ισπανία συνδέονται με την παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση· σημειώνει ότι η Ισπανία συγκαταλέγεται στα 
κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 
μικρότερη ζήτηση και παραγωγή μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων· σημειώνει ότι 
στην Ισπανία η παραγωγή μεταλλικών προϊόντων μειώθηκε το 2009 κατά 23,3 % σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος και κατά 36,6 % μεταξύ του 2008 και του 2013· 
σημειώνει ότι ο κύκλος εργασιών του τομέα μειώθηκε κατά 38,5% την περίοδο 2008-
2012 και ότι οι απώλειες θέσεων εργασίας αντιστοιχούν στο 43 % της συνολικής 
απασχόλησης στον μεταλλουργικό τομέα·

5. σημειώνει ότι ο τομέας της παραγωγής μεταλλικών προϊόντων είναι βασικός προμηθευτής 
ευρέος φάσματος μεταποιητικών βιομηχανιών και ειδικότερα στον ναυπηγικό και στον 
κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, τομείς που 
επλήγησαν όλοι σημαντικά από την οικονομική κρίση σε ολόκληρη την Ένωση·

6. σημειώνει ότι η παρούσα υπόθεση αντανακλά με τυπικό τρόπο το κοινωνικό και 
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οικονομικό τοπίο μιας περιοχής με τοπική οικονομία που χαρακτηρίζεται από υψηλό 
ποσοστό MMΕ και υπενθυμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι MMΕ κατά 
την πρόσβαση σε χρηματοδότηση·

7. τονίζει ότι οι 633 απολύσεις στην Comunidad Valenciana θα επιδεινώσουν περαιτέρω την 
κατάσταση της ανεργίας, η οποία είναι ιδιαίτερα εύθραυστη, δεδομένου ότι ο τομέα της 
μεταλλουργίας αντιπροσωπεύει το 25,4 % των θέσεων εργασίας στον βιομηχανικό τομέα 
της περιοχής·  σημειώνει ότι το 2008 υπήρχαν 35 868 θέσεις απασχόλησης στον 
μεταλλουργικό τομέα στην Comunidad Valenciana, ενώ το 2012 ο αριθμός των θέσεων 
εργασίας είχε μειωθεί στις 20 873, αντιπροσωπεύοντας μείωση της τάξης του 43 %, 
δηλαδή 8% περισσότερο απ΄ ό,τι σε εθνικό επίπεδο·

8. σημειώνει με λύπη του ότι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα λιγότερο από το 50% 
των επιλέξιμων εργαζομένων· φρονεί ότι αυτή η εκτίμηση βασίζεται στις εμπειρίες της 
αιτούσας αρχής με τις προηγούμενες αιτήσεις για παρεμβάσεις του ΕTΠ στις περιφέρειες· 
ωστόσο, φρονεί ότι σε περιφέρειες με υψηλά ποσοστά ανεργίας ο αριθμός των 
συμμετεχόντων σε μαθήματα κατάρτισης και επανακατάρτισης πρέπει να είναι 
υψηλότερος·

9. τονίζει ότι η απασχόληση στην περιοχή έχει πληγεί σοβαρά από τις επιπτώσεις της κρίσης 
στους παραδοσιακούς τομείς, όπως οι τομείς της κεραμικής και των υποδημάτων, ο 
κατασκευαστικός και ο κλωστοϋφαντουργικός τομέας, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί 
για την οικονομία της περιοχής·

10. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι πολυάριθμοι απολυθέντες εργαζόμενοι 
αναμένεται να συμμετάσχουν σε μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης και αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων τους· εκτιμά το γεγονός ότι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων προβλέπεται 
να βασιστεί σε δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν στον τομέα της 
μεταλλουργίας και ότι, με την εκμάθηση περαιτέρω ειδικών τεχνικών, οι εργαζόμενοι 
μπορούν να συμμορφωθούν με τις μελλοντικές ανάγκες του τομέα της μεταλλουργίας·

11. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους πάραυτα βοήθεια, οι 
ισπανικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων 
υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 20 Ιουνίου 2014, πριν από την τελική 
απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη 
συντονισμένη δέσμη μέτρων·

12. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους 
απολυθέντες εργαζόμενους θα συγχρηματοδοτηθούν σε ποσοστό 30 % του συνολικού 
προϋπολογισμού από την Generalitat Valenciana (αυτόνομη κυβέρνηση της Comunidad 
Valenciana) και, συγκεκριμένα, από τα SERVEF (δημόσιοι οργανισμοί απασχόλησης της 
αυτόνομης κυβέρνησης) καθώς και από την ένωση εργοδοτών Federación Empresarial 
Metalúrgica Valenciana-FEMEVAL και τα συνδικάτα UGT-PV και CCOO-PV σε 
ποσοστό 10 % του συνολικού προϋπολογισμού·

13. σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα 
συγχρηματοδοτηθεί συμπεριλαμβάνει μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους, όπως 
επαγγελματικό προσανατολισμό, τοποθέτηση σε θέση εργασίας, κατάρτιση 
(επαγγελματική κατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων, κατάρτιση στις εγκάρσιες 
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δεξιότητες, κατάρτιση στον χώρο εργασίας), προώθηση της επιχειρηματικότητας, παροχή 
κινήτρων για τη σύσταση επιχείρησης, επίδομα αναζήτησης εργασίας, συνδρομή στις 
δαπάνες μετακίνησης και κίνητρο απασχόλησης·

14. λαμβάνει υπό σημείωση το ποσό των 3000 ευρώ που πρόκειται να χορηγηθεί σε 20 
μελλοντικούς δικαιούχους, ούτως ώστε να τους δοθούν κίνητρα για να επιστρέψουν στην 
αγορά εργασίας ιδρύοντας τις δικές τους επιχειρήσεις·  φρονεί ότι η εκτίμηση του 
αριθμού των εργαζομένων που επωφελούνται από αυτά τα κίνητρα βασίζεται επίσης στις 
εμπειρίες με προηγούμενες υποθέσεις του ΕTΠ στην περιοχή·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίστηκε στο πλαίσιο διαβούλευσης τόσο με το 
σωματείο εργαζομένων FEMEVAL όσο και με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις UGT-PV 
και CCOO-PV και ότι κατά τα διάφορα στάδια της υλοποίησης των μέτρων του ΕΤΠ και 
όσον αφορά την πρόσβαση σε αυτά, θα εφαρμόζονται πολιτική ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, καθώς και η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης·

16. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ικανότητα όλων των εργαζομένων να 
αναζητούν απασχόληση μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της 
αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που 
προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι 
μόνον στο επίπεδο και στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και στο 
πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

17. επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν 
στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει ότι οι ισπανικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι για τις επιλέξιμες 
δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να παρουσιάσει στις ετήσιες εκθέσεις 
της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται 
απολύτως οι ισχύοντες κανονισμοί και ότι αποφεύγεται οιαδήποτε επικάλυψη υπηρεσιών 
που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

18. σημειώνει ότι το εκτιμώμενο κόστος των συνεδριάσεων υποδοχής και ενημέρωσης, ως 
πρώτου μέτρου στον κατάλογο των προτεινόμενων δράσεων, αυξήθηκε κατά 50% σε 
σύγκριση με μια αίτηση του προηγούμενου έτους από την ίδια περιφέρεια· 

19. επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή, σε συνέχεια του 
αιτήματος του Κοινοβουλίου για την επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει 
ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της ως προς τη συμμόρφωση της αίτησης με 
τους όρους για την παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς εντός 12 εβδομάδων από την 
παραλαβή της πλήρους αίτησης·

20. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού ΕΤΠ, εξασφαλίζεται ότι η συνδρομή 
από το ΕΤΠ περιορίζεται στα αναγκαία για την επίδειξη αλληλεγγύης και την παροχή 
προσωρινής εφάπαξ υποστήριξης στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, 
και δεν θα αντικαθιστά πλέον ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει 
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της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων· 

21. χαιρετίζει την έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ που αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία 
επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την 
επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματικής 
συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των 
προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων 
ΕΤΠ στην Επιτροπή, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τη 
μείωση των προθεσμιών που απαιτούνται για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των 
επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να καλύπτουν τους αυτοαπασχολούμενους 
και τους νέους και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

22. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕTΠ, ο σχεδιασμός της 
συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα έπρεπε να προβλέπει τις 
μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι 
συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη 
οικονομία·

23. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 
και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του 
παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της Διοργανικής Συμφωνίας, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα 
και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
( EGF /2014/004 ES Comunidad Valenciana -μεταλλικά προϊόντα)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (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. 1927/20061, 
και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Euratom) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2014-20202, και ιδίως το άρθρο 12,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση3, και ιδίως το 
σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για 
να παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και στους μη μισθωτούς των 
οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην 
παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/20094, ή ως 
αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να 
τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
2 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
3 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
4 ΕΕ L 167 της 29.06.09, σ. 26.
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(2) Το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 
2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.

(3) Η Ισπανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις 
σε 142 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 25 της NACE αναθ. 2 
(Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού), στην περιφέρεια της Comunidad Valenciana (ES52), επιπέδου NUTS 2, 
στις 25 Μαρτίου 2014 και την συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες όπως ορίζει το 
άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση 
πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4) Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ θα πρέπει να κινητοποιηθεί για τη χορήγηση χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς ύψους 1 019 184 ευρώ σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 
2014, κινητοποιείται το ΕΤΠ για την παροχή ποσού 1 019 184 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος



PE537.331v02-00 10/17 RR\1036741EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό του φακέλου
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παρέχει 
πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων 
διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Euratom) αριθ. 1311/2013 για 
τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-20201 και του 
άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1309/20132, το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το 
μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατ. EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση3, για να δραστηριοποιηθεί το Ταμείο η Επιτροπή, σε 
περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο 
αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Στην περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς 
διαλόγου.

ΙΙ. Η αίτηση για την Comunidad Valenciana για τα μεταλλικά προϊόντα και η πρόταση 
της Επιτροπής 
Στις 10 Αυγούστου 2014 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του 
ΕΤΠ υπέρ της Ισπανίας για να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 
εργαζομένων που απολύθηκαν σε 142 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 
στην Ισπανία λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Αυτή είναι η δέκατη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2014 και 
αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1.019.184 ευρώ από το ΕΤΠ υπέρ της Ισπανίας. Η 
αίτηση αφορά 633 εργαζόμενους που απολύθηκαν σε 142 επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο 25 της NACE αναθ. 2 («Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού»)4 στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 
Comunidad Valenciana (ES52). Εκτιμάται ότι από τα μέτρα θα επωφεληθούν 300 δικαιούχοι 
για τους οποίους ζητείται ενίσχυση. Η αίτηση υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 25 Μαρτίου 
2014 και συμπληρώθηκε με επιπρόσθετα στοιχεία έως τις 20 Μαΐου 2014. Η Επιτροπή 
κατέληξε, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού για το ΕΤΠ, στο 
συμπέρασμα ότι η αίτηση πληροί τους όρους για την παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
από το ΕΤΠ.

1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
2 ΕΕ L 347 της 30.12.13, σ. 855.
3 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ αι του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 

2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθ. 2 και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών της ΕΚ 
σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).
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Οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο τομέας μεταλλικών προϊόντων αποτελεί βασικό 
προμηθευτή υλικών για ευρύ φάσμα μεταποιητικών δραστηριοτήτων, ιδίως στους τομείς της 
ναυπηγίας, των δομικών κατασκευών και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Όλοι αυτοί οι τομείς 
επηρεάστηκαν σημαντικά από την οικονομική κρίση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως αναγνωρίσθηκε ήδη από την Επιτροπή1 και τις υπηρεσίες της2. Kατά την περίοδο 2000-
2007, δηλαδή πριν από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η μέση 
ετήσια ανάπτυξη του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής στην ΕΕ-28 ήταν περίπου 1,7 %· 
Μεταξύ Απριλίου 2008 και Απριλίου 2009 η βιομηχανική παραγωγή στην ΕΕ-28 μειώθηκε 
κατά περισσότερες από 22 ποσοστιαίες μονάδες. Στην Ισπανία, η μέση ετήσια αύξηση του 
δείκτη βιομηχανικής παραγωγής ακολούθησε την ίδια τάση με αυτήν που παρατηρήθηκε 
στην ΕΕ-28 έως το 2007. Mεταξύ Απριλίου 2008 και Απριλίου 2009, η βιομηχανική 
παραγωγή στην Ισπανία μειώθηκε κατά σχεδόν 27 ποσοστιαίες μονάδες (πέντε εκατοστιαίες 
μονάδες περισσότερο από ό,τι σε επίπεδο ΕΕ-28) και, έκτοτε, η βιομηχανική παραγωγή δεν 
έχει ανακάμψει ενώ παρατηρείται σχετικά σταθερή μείωση.

Η μείωση της παραγωγής στον εν λόγω κλάδο είχε συνέπειες για την απασχόληση. Στην 
Ισπανία χάθηκαν περίπου 600 000 θέσεις εργασίας στον εν λόγω κλάδο παραγωγής μεταξύ 
του 2008 και του 2012, εκ των οποίων 150 000 στον τομέα των μεταποιημένων μεταλλικών 
προϊόντων. Οι εν λόγω απώλειες θέσεων εργασίας αντιστοιχούν στο 24 % της συνολικής 
απασχόλησης στον κλάδο παραγωγής και στο 35 % της συνολικής απασχόλησης στον 
μεταλλουργικό τομέα, αντιστοίχως. Οι απώλειες θέσεων απασχόλησης στον μεταλλουργικό 
τομέα στην Comunidad Valenciana ήταν ακόμα περισσότερες. Το 2008 υπήρχαν 35 868 
θέσεις απασχόλησης στον μεταλλουργικό τομέα στην Comunidad Valenciana , ενώ το 2012 ο 
αριθμός των θέσεων εργασίας είχε μειωθεί στο 20 873. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση κατά 
43 %, δηλαδή μείωση κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη από αυτή που σημειώθηκε 
σε εθνικό επίπεδο.

Για τους απολυθέντες εργαζομένους προβλέπονται οι παρακάτω συνδυασμένες ενέργειες στο 
πλαίσιο μιας συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών: επαγγελματικό 
προσανατολισμό, τοποθέτηση σε θέση εργασίας, κατάρτιση (επαγγελματική κατάρτιση και 
αναβάθμιση δεξιοτήτων, κατάρτιση στις εγκάρσιες δεξιότητες, κατάρτιση στον χώρο 
εργασίας), προώθηση της επιχειρηματικότητας, παροχή κινήτρων για τη σύσταση 
επιχείρησης, επίδομα αναζήτησης εργασίας, συνδρομή στις δαπάνες μετακίνησης και κίνητρο 
απασχόλησης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα περιγραφόμενα μέτρα αποτελούν ενεργητικά μέτρα στον 
τομέα της αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 του κανονισμού για το ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν αντικαθιστούν 
παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι ισπανικές αρχές έχουν παράσχει όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις όσον αφορά τα ακόλουθα: 

1 COM(2009) 104 τελικό της 25.2.2009, Ανακοίνωση της Επιτροπής «Αντίδραση ενώπιον της κρίσης 
της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας».
2 Eurostat–Statistics in focus 61/2011 για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, «Η 
κατασκευαστική δραστηριότητα στην ΕΕ-27 μειώνεται κατά 16 % σε σχέση με τα προ της κρίσης υψηλά 
επίπεδα έως το δεύτερο τρίμηνο του 2011», http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-
061/EN/KS-SF-11-061-EN.PDF
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 οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων θα 
τηρηθούν όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και την 
υλοποίησή τους·

 οι απαιτήσεις της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας όσον αφορά τις 
συλλογικές απολύσεις θα τηρηθούν·

 οι προτεινόμενες δράσεις θα στηρίξουν μεμονωμένους εργαζομένους και δεν 
θα χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων ή τομέων·

 οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από 
άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί τυχόν διπλή 
χρηματοδότηση·

 οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές με δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· 

 η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ θα συμμορφώνεται με τους 
διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις.

Όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, η Ισπανία κοινοποίησε στην Επιτροπή 
ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα πραγματοποιούνται από 
τους ίδιους φορείς που διαχειρίζονται και ελέγχουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  
Η SERVEF θα είναι ο ενδιάμεσος φορέας για την αρχή διαχείρισης.

III. Διαδικασία
Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 1.019.184 ευρώ από το 
αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 51 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για την δέκατη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου που υποβάλλεται στην 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2014.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 4 του κανονισμού για το ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα 
πρέπει να συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και 
συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.
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Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών
ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2014/004 
ES/Comunidad Valenciana-μεταλλικά προϊόντα (COM(2014)515 τελικό)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας 
της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε 
την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana - 
μεταλλικά προϊόντα και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση:

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του 
Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού, η επιτροπή EMPL διατυπώνει 
ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των 
πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

A) λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1) στοιχείο 
β ) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός για το ΕΤΠ) και αφορά 633 
εργαζόμενους σε 142 επιχειρήσεις στον τομέα της κατασκευής μεταλλικών προϊόντων 
στην περιφέρεια Comunidad Valenciana στην Ισπανία, οι οποίοι απολύθηκαν ή των 
οποίων οι δραστηριότητες σταμάτησαν εντός της περιόδου αναφοράς μεταξύ 1ης 
Απριλίου 2013 και 31ης Δεκεμβρίου 2013·

B) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισπανικές αρχές ισχυρίζονται ότι ο τομέας της παραγωγής 
μεταλλικών προϊόντων είναι βασικός προμηθευτής πολλών βιομηχανικών τομέων και 
ειδικότερα του ναυπηγικού και του κατασκευαστικού τομέα και του τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίοι είναι τομείς που επλήγησαν σημαντικά από την 
οικονομική κρίση σε ολόκληρη την Ένωση· 

C) λαμβάνοντας υπόψη ότι 86 % των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι 
άνδρες και 14 % γυναίκες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι 68,7 % των εργαζομένων είναι 
μεταξύ 30 και 54 ετών και 23,3% είναι ηλικίας μεταξύ 25 και 29 ετών·

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 
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Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Ισπανίας τις εξής προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός για το 
ΕΤΠ) και ότι, ως εκ τούτου, η Ισπανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 
δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι στην αίτηση λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία με 
τις προηγούμενες αιτήσεις από την ίδια περιοχή· προτείνει οι εμπειρίες και ενδεχόμενες 
βέλτιστες πρακτικές των περιφερειών που υποβάλλουν πολλές αιτήσεις να διαδίδονται 
στις τακτικές συνεδριάσεις των αρμόδιων επικοινωνίας και των εμπειρογνωμόνων του 
ΕTΠ· 

3. σημειώνει με λύπη του ότι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα λιγότερο από το 50% 
των επιλέξιμων εργαζομένων· φρονεί ότι αυτή η εκτίμηση βασίζεται στις εμπειρίες της 
αιτούσας αρχής με τις προηγούμενες αιτήσεις για παρεμβάσεις του ΕTΠ στις 
περιφέρειες· 

4. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι πολυάριθμοι απολυθέντες εργαζόμενοι 
αναμένεται να συμμετάσχουν σε μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης και αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων τους· εκτιμά το γεγονός ότι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων προβλέπεται 
να βασιστεί σε δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν στον τομέα της 
μεταλλουργίας και ότι, με την εκμάθηση περαιτέρω ειδικών τεχνικών, οι εργαζόμενοι 
μπορούν να συμμορφωθούν με τις μελλοντικές ανάγκες του τομέα της μεταλλουργίας·

5. λαμβάνει υπό σημείωση το ποσό των 3000 ευρώ που πρόκειται να χορηγηθεί σε 20 
μελλοντικούς δικαιούχους, ούτως ώστε να τους δοθούν κίνητρα για να επιστρέψουν στην 
αγορά εργασίας ιδρύοντας τις δικές τους επιχειρήσεις·  φρονεί ότι η εκτίμηση του 
αριθμού των εργαζομένων που επωφελούνται από αυτά τα κίνητρα βασίζεται επίσης στις 
εμπειρίες με προηγούμενες υποθέσεις του ΕTΠ στην περιοχή· 

6. σημειώνει ότι το εκτιμώμενο κόστος των συνεδριάσεων υποδοχής και ενημέρωσης, ως 
πρώτου μέτρου στον κατάλογο των προτεινόμενων δράσεων, αυξήθηκε κατά 50% σε 
σύγκριση με μια αίτηση του προηγούμενου έτους από την ίδια περιφέρεια· 

7. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της 
συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα έπρεπε να προβλέπει τις 
μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να 
είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη 
οικονομία·

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Marita ULVSKOG, 

Προεδρεύουσα, 1η Αντιπρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Jean ARTHUIS 
Πρόεδρο
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ASP  09 G 205
1047 Βρυξέλλες

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

Θέμα: Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Δύο χωριστές προτάσεις της Επιτροπής για αποφάσεις με σκοπό την κινητοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχουν παραπεμφθεί για 
γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει 
προγραμματιστεί η έγκριση εκθέσεων για κάθε μία από αυτές τις προτάσεις στην Επιτροπή 
Προϋπολογισμών στις 6 Οκτωβρίου.

Οι κανόνες που διέπουν τις χρηματοδοτικές συνεισφορές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006· και στην παράγραφο 13 της διοργανικής 
συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

- Tο έγγραφο COM(2014)0515 αποτελεί πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 
1.019.184 με σκοπό την λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο 
τη διευκόλυνση της επανένταξης 633 εργαζομένων που απολύθηκαν σε 142 επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού στην περιφέρεια της Comunidad Valenciana στην 
Ισπανία.

- Tο έγγραφο COM(2014)0532 προτείνει συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 570.945 ευρώ με 
σκοπό την λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας για τη διευκόλυνση 
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της επανένταξης 512 εργαζομένων που απολύθηκαν στο εργοστάσιο συναρμολόγησης της 
Ford-Werke GmbH που βρίσκεται στην Genk στο Bέλγιο και σε 10 προμηθευτές της Ford 
Genk στο Βέλγιο.

 

Oι συντονιστές της επιτροπής αξιολόγησαν τις προτάσεις αυτές και μου ζήτησαν να σας 
ενημερώσω γραπτώς ότι η παρούσα επιτροπή δεν έχει αντίρρηση για αυτές τις κινητοποιήσεις 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση των 
προαναφερθέντων ποσών όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA 
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