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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά 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/2015/002 DE/Adam Opel, από 
τη Γερμανία)
(COM(2015)0342 – C8-0249/2015 – 2015/2208(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2015)0342 – C8-0249/2015),

– 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,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 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 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 (A8-0273/2015),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και 
δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που 
πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και 
για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

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

1  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
2  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
3  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
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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 
συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική 
συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την 
κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η 
οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την 
επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής 
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 και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των 
προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των 
αποδεκτών με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων καθώς και τη 
χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/002 DE/Adam Opel 
για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 2 881 εργαζομένων στην 
Adam Opel AG, που δραστηριοποιείται στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 ('Κατασκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων')1 και σε 
1 προμηθευτή 

Ε. 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 α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Γερμανία 
δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 6 958 623 EUR δυνάμει του κανονισμού 
αυτού·

2. σημειώνει ότι οι γερμανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά 
από το ΕΤΠ στις 26 Φεβρουαρίου 2015, η αποτίμησή της ολοκληρώθηκε από την 
Επιτροπή στις 14 Ιουλίου 2015 και κοινοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο την 1η Σεπτεμβρίου 
2015· εκφράζει ικανοποίηση για τη σύντομη περίοδο αξιολόγησης, διαρκείας μικρότερης 
των πέντε μηνών·

3. σημειώνει ότι στη Δυτική Ευρώπη οι πωλήσεις αυτοκινήτων έχουν μειωθεί δραματικά 
φθάνοντας στο χαμηλότερο σημείο 20ετίας2 και τονίζει ότι ο αριθμός των πωλήσεων 
αυτοκινήτων είναι ο χαμηλότερος από το 1997· συνάγει το συμπέρασμα ότι τα ως άνω 
γεγονότα συνδέονται άμεσα με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

1  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 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 (ΕΕ L 393, 30.12.2006, σ. 
1).
2 Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), The Automobile Industry Pocket Guide 
2014-2015, σ. 57.
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και του Συμβουλίου 1·  υπογραμμίζει περαιτέρω ότι οι κατασκευαστές μικρών και 
μεσαίου μεγέθους οχημάτων της μεσαίας κατηγορίας τιμής έχουν δεχθεί ιδιαιτέρως 
σκληρό πλήγμα και ότι η εταιρεία Adam Opel AG, που είναι ένας από τους μείζονες 
παράγοντες της μεσαίας κατηγορίας τιμής των μικρών και μεσαίου μεγέθους οχημάτων, 
έχει πληγεί ιδιαιτέρως σκληρά από την κρίση, ενώ οι πωλήσεις των οικονομικών αλλά και 
των πολυτελών οχημάτων δεν επηρεάσθηκαν τόσο πολύ από την κρίση·

4. σημειώνει ότι ο αριθμός των πρωτοταξινομούμενων οχημάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ 
και της ΕΖΕΣ μειώθηκε κατά 25% μεταξύ 2007 και 2013 (από περισσότερα από 16 
εκατομμύρια πρωτοταξινομούμενα οχήματα σε 12 εκατομμύρια, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων)· τονίζει εν προκειμένω ότι οι 
πωλήσεις των αυτοκινήτων με την επωνυμία Opel/Vauxhall στην Ευρώπη έπεσαν 
δραματικά σημειώνοντας μείωση κατά 39 % μεταξύ 2007 και 2013·

5. σημειώνει πέραν τούτων ότι η Adam Opel AG τέθηκε σε μειονεκτική θέση από την 
ιδιοκτήτρια επιχείρηση General Motors, η οποία επέτρεπε στην Opel να προβαίνει σε 
πωλήσεις μόνον εντός της Ευρώπης, αποκλείοντας ούτως την Opel από τις αναδυόμενες 
αγορές σε άλλες ηπείρους· είναι της γνώμης ότι οι πολιτικές λιτότητας που επεβλήθησαν 
σε ευρωπαϊκές χώρες συνέβαλαν στη δραματική μείωση πωλήσεων της Opel/Vauxhall·

6. σημειώνει ότι αυτές οι απολύσεις θα έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην τοπική 
οικονομία του Μπόχουμ· υπενθυμίζει ότι το Μπόχουμ είναι πόλη στην περιοχή του Ρουρ, 
μία πολύ αστικοποιημένη βιομηχανική περιοχή στο ομόσπονδο γερμανικό κράτος της 
Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, περιοχή που όπως και άλλες παραδοσιακές περιοχές 
παραγωγής άνθρακα και χάλυβα έχει έλθει αντιμέτωπη με τεράστιες διαρθρωτικές 
προκλήσεις ήδη από τη δεκαετία 1960·  τονίζει ότι το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή 
του Ρουρ είναι ήδη κατά πολύ υψηλότερο από τη μέση τιμή για τη Γερμανία· 

7. υπενθυμίζει ότι το Μπόχουμ έχει ήδη δεχθεί στήριξη από το ΕΤΠ όταν η Nokia 
σταμάτησε την παραγωγή κινητών τηλεφώνων με απώλεια άνω των 1300 θέσεων 
εργασίας· σημειώνει ότι η Outukumpu έχει πρόθεση να σταματήσει την παραγωγή 
ανοξείδωτου χάλυβα στο Μπόχουμ στα τέλη του 2015, το οποίο θα οδηγήσει σε 
περαιτέρω αποβιομηχανοποίηση της πόλης και επιδείνωση της κατάστασης της εργασίας 
σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα·

8. σημειώνει ότι έως σήμερα ο κλάδος 29 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανοκινήτων 
οχημάτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων) έχει αποτελέσει αντικείμενο 21 
αιτήσεων για χρήση του ΕΤΠ, από τις οποίες οι 11 επικαλούνταν την παγκοσμιοποίηση 
του εμπορίου και οι 10 την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω την αίτηση στο ΕΤΠ EGF/2010/031/General Motors 
Belgium, η οποία ήταν συνέπεια από το κλείσιμο από την Opel της μονάδας παραγωγής 
στην Αμβέρσα του Βελγίου·

9. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το ταχύτερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι 

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).
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γερμανικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων 
υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 1η Ιανουαρίου 2014, πολύ πριν από 
την απόφαση και μάλιστα και από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το 
ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων· 

10. σημειώνει ότι οι απολυθέντες εργαζόμενοι μπορούν να ευεργετηθούν από ένα φάσμα 
μέτρων που αποσκοπούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας· θεωρεί πως ο 
εκτιμώμενος αριθμός συμμετεχόντων στις υπηρεσίες παροχής συμβουλών για νεοφυείς 
επιχειρήσεις είναι μικρός, 25 μόνο σύμφωνα με εκτιμήσεις·

11. επικροτεί το ότι η διαχείριση και ο έλεγχος αυτών των αιτήσεων θα γίνουν από τους 
ίδιους φορείς που διαχειρίζονται και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εντός του 
ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και που επίσης 
διαχειρίστηκαν τις παλαιότερες συνδρομές του ΕΤΠ·

12. σημειώνει ότι η Γερμανία σχεδιάζει τα κάτωθι μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους 
που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης 
(Qualifizierungen), επαγγελματικός προσανατολισμός (Berufsorientierung), ομάδες 
ομοτίμων / εργαστήρια, υπηρεσία παροχής συμβουλών για νεοφυείς επιχειρήσεις 
(Existenzgründerberatung), αναζήτηση θέσεων εργασίας (Stellenakquise) / εκθέσεις για 
θέσεις εργασίας (Jobmessen), υπηρεσίες συνέχειας που δίδεται στην καθοδήγηση και την 
παροχή συμβουλών (Nachbetreuung und - beratung) και επιδόματα κατάρτισης 
(Transferkurzarbeitergeld)· 

13. σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτισθεί σε 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους μέσω της δημιουργίας εταιρειών 
μεταβίβασης·

14.  σημειώνει πως οι αρχές σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν το μέγιστο επιτρεπόμενο 
ποσοστό του 35% του συνολικού κόστους για τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων 
υπηρεσιών σε επιδόματα και κίνητρα υπό μορφή επιδομάτων κατάρτισης 
(Transferkurzarbeitergeld) που θα αντιστοιχούν στο 60% ή 67% του προηγούμενου 
καθαρού εισοδήματος του εργαζομένου -ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του 
δικαιούχου·

15. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για επίδομα κατάρτισης (στη συγκεκριμένη περίπτωση το 
Transferkurzarbeitergeld) δεν πρέπει να αντικαταστήσει τη νομική υποχρέωση του 
κράτους μέλους ή του πρώην εργοδότη·  καλεί και την Επιτροπή και το κράτος μέλος να 
παράσχουν σαφείς και συνεκτικές πληροφορίες προκειμένου να διευκρινισθεί σε ποιο 
βαθμό το Transferkurzarbeitergeld συνιστά νομική υποχρέωση ευθύς μόλις συγκροτηθεί 
η εταιρεία μεταβίβασηςα εταιρεία (Transfergesellschaft)· ζητεί να υπάρχει συνέπεια και 
στη μέθοδο χρηματοδότησης και στην ενημέρωση του Κοινοβουλίου·  αναμένει κατά 
συνέπεια να παράσχει η Επιτροπή εκτενή και συνεκτική ανάλυση και λεπτομέρειες για 
τα στοιχεία που προχωρούν πέρα από τις νομικές υποχρεώσεις των κρατών μελών· 
επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η χρηματοδότηση από το ΕΤΠ πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
για το επίδομα Transferkurzarbeitergeld, ώστε να μπορεί η εταιρεία μεταβίβασης να 
προχωρεί πέρα από τα όσα φυσιολογικά θα έκανε υπέρ των εργαζομένων, παρέχοντάς 
τους πιο εξατομικευμένα και πιο μελετημένα μέτρα από εκείνα που θα μπορούσε χωρίς 
τη βοήθεια του ΕΤΠ· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει την εποπτεία, ώστε το 
ΕΤΠ να μην χρησιμοποιηθεί για να υποκαταστήσει τις υποχρεώσεις ενός κράτους μέλους 
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ή μιας εταιρείας·

16. καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί μια συνεκτική θέση για τις αιτήσεις που 
περιλαμβάνουν το μέτρο του επιδόματος Transferkurzarbeitergeld, προσδιορίζοντάς το 
σταθερά σε κάθε αίτηση και ελέγχοντας εκτενώς και προσκομίζοντας στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι όντως το συγκεκριμένο μέτρο είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από 
το ΕΤΠ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του κανονισμού για το ΕΤΠ και δεν υποκαθιστά 
επ'ουδενί παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας κι ότι αποκλείεται ο κίνδυνος διπλής 
χρηματοδότησης·

17. σημειώνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν για τη δημιουργία τριών εταιρειών 
μεταβίβασης που θα υλοποιούν τα μέτρα υπέρ των απολυθέντων εργαζομένων, πράγμα 
σύμφωνο με την πρακτική που ακολουθείται στη Γερμανία· επικροτεί το ότι οι εργάτες 
που απολύθηκαν από την προμηθεύτρια εταιρεία (Johnson Controls Objekt Bochum 
GmbHCo. KG) θα μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν στα μέτρα που θα υλοποιούν οι 
εταιρειίες μεταβίβασης·

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

19. 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 οικονομία αποδοτική ως προς τη χρήση των 
πόρων και βιώσιμη·

20. σημειώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν 
στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους σε σχέση με δράσεις που χρηματοδοτούνται 
από τα διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει ότι οι γερμανικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι οι 
επιλέξιμες δράσεις δεν λαμβάνουν ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις 
της συγκριτική αξιολόγηση αυτών των δεδομένων, για να εξασφαλίζεται πλήρης τήρηση 
των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών που 
χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

21. επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του 
αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει τη 
χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό της 
στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

22. εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

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

24. 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 (αίτηση από τη Γερμανία- EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

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,

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 διαχείριση2, και ιδίως το 
σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στόχο έχει 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 ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2) Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατ. EUR (τιμές 
2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 
του Συμβουλίου3.

(3) Στις 26 Φεβρουαρίου 2015, η Γερμανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/002 DE/Adam 
Opel για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά τις απολύσεις στην εταιρία 
Adam Opel AG και σε έναν προμηθευτή στη Γερμανία. Η αίτηση αυτή 
συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για 

1 ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
2 ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
3 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884).
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τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών από το ΕΤΠ, σύμφωνα με το άρθρο 
13 του εν λόγω κανονισμού.

(4) Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς ποσού 6 958 623 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Γερμανία.

(5) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του 
ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να ισχύσει από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 
2015, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την 
παροχή ποσού 6 958 623 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις 
πληρωμών.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία έκδοσής της].

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

 Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργηθεί για να 
παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των 
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 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 εκατομμυρίων 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, στην 
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. 

II. Η αίτηση της Adam Opel και η πρόταση της Επιτροπής 
Στις 14 Ιουλίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης σχετικά με κινητοποίηση του 
ΕΤΠ υπέρ της Γερμανίας για να στηριχθεί η επανένταξη στην αγορά εργασίας των 
εργαζομένων που απολύθηκαν από την Adam Opel AG, η οποία δραστηριοποιείτο στον 
οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 («Κατασκευή 
μηχανοκινήτων οχημάτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων») και 1 
προμηθευτή.

Αυτή είναι η δέκατη τρίτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2015 
και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 6 958 623 EUR από το ΕΤΠ υπέρ της 
Γερμανίας. Η αίτηση αφορά 2 692 από 2 881 εργαζομένους που απολύθηκαν από την Adam 
Opel AG και έναν προμηθευτή. Η αίτηση διαβιβάστηκε στην Επιτροπή στις 26 Φεβρουαρίου 
2015 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 23 Απριλίου 2015. Αφού την 
εξέτασε υπό το πρίσμα όλων των εφαρμοστέων διατάξεων του κανονισμού ΕΤΠ, η Επιτροπή 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληροί τους όρους για χορήγηση χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς από το ΕΤΠ. 

Οι γερμανικές αρχές δηλώνουν ότι γενεσιουργό γεγονός είναι η πλήρης παύση λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων παραγωγής της Adam Opel AG στο Μπόχουμ. Συνδέουν αυτό το 
κλείσιμο με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση εξηγώντας ότι ο αριθμός 
των πρωτοταξινομούμενων οχημάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ και της ΕΖΕΣ μειώθηκε κατά 

1 ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
2 ΕΕ L 347, 30.12.2013, σ. 855.
3 ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
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25 % μεταξύ 2007 και 2013, με τους κατασκευαστές μικρών και μεσαίου μεγέθους οχημάτων 
της μεσαίας κατηγορίας τιμής να έχουν δεχθεί ιδιαιτέρως σκληρό πλήγμα.

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους 
εργαζομένους συνίστανται στα εξής μέτρα: μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης 
(Qualifizierungen), επαγγελματικός προσανατολισμός (Berufsorientierung), ομάδες ομοτίμων 
/ εργαστήρια, υπηρεσία παροχής συμβουλών για νεοφυείς επιχειρήσεις 
(Existenzgründerberatung), αναζήτηση θέσεων εργασίας (Stellenakquise) / εκθέσεις για 
θέσεις εργασίας (Jobmessen), υπηρεσίες συνέχειας που δίδεται στην καθοδήγηση και την 
παροχή συμβουλών (Nachbetreuung und - beratung), επιδόματα κατάρτισης 
(Transferkurzarbeitergeld)·

Σύμφωνα με την Επιτροπή τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα στον 
τομέα της αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στις επιλέξιμες δράσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ.. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν παθητικά μέτρα 
κοινωνικής προστασίας. 

– Η γερμανικές αρχές έχουν παράσχει όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον 
αφορά τα εξής: οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής 
διακρίσεων θα γίνονται σεβαστές στην πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις 
και την υλοποίησή τους,

– οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της 
ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις έχουν τηρηθεί·,

– οι απολύουσες επιχειρήσεις που έχουν συνεχίσει τις δραστηριότητές τους μετά 
τις απολύσεις έχουν συμμορφωθεί προς τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν 
τις απολύσεις και έχουν μεριμνήσει τα δέοντα για τους εργαζομένους τους,

– οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λαμβάνουν χρηματοδοτική ενίσχυση από 
άλλα ενωσιακά ταμεία ή μηχανισμούς χρηματοδότησης και θα αποφευχθεί 
οιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση,

– οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

– η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα τηρεί τους διαδικαστικούς και 
ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι γερμανικές αρχές έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι πηγή της εθνικής 
προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός και η 
Bundesagentur für Arbeit (ομοσπονδιακή υπηρεσία απασχόλησης).

III. Διαδικασία
Για να κινητοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή αίτηση για τη μεταφορά πιστώσεων συνολικού ποσού 6 958 623 EUR 
από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ 
(04 04 01). 
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Είναι η δέκατη τρίτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για κινητοποίηση του Ταμείου που 
υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή έως σήμερα το 2015. 

Στην περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ZP/jb D(2015)38811

Κύριο Jean Arthuis
Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών
ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στην περίπτωση EGF/2015/002 DE/Adam 
Opel από τη Γερμανία (COM(2015)342)

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα 
εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 
εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2015/002 DE/Adam Opel και 
ενέκριναν 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:

Α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα αίτηση θεμελιώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
εδάφιο α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση και αφορά 2.881 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την Adam 
Opel AG και έναν προμηθευτή με δραστηριότητες στον οικονομικό τομέα που 
ταξινομείται στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 («Κατασκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, 
ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων»)·  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
απολύσεις από τις επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια επιπέδου 
NUTS 2 περιφέρεια του Arnsberg εντός της περιόδου αναφοράς μεταξύ 15ης Αυγούστου 
2014 και 15ης Δεκεμβρίου 2014·

Β) λαμβάνοντας υπόψη ότι για να τεκμηριώσει τη συσχέτιση ανάμεσα στις απολύσεις και 
στις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω 
παγκοσμιοποίησης, η Γερμανία υποστηρίζει ότι ο αριθμός των οχημάτων που πωλούνται 
στην Ευρώπη μειώθηκε δραματικά εξ αιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης και σημείωσε ρεκόρ χαμηλού 20ετίας· 

Γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι ως συνέπεια της απότομης μείωσης των πωλήσεων των 
οχημάτων, η Adam Opel AG ήρθε αντιμέτωπη με το πρόβλημα της πλεονάζουσας 
παραγωγικής ικανότητας· 
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Δ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα (95,95%) των εργαζομένων τους 
οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και 4,05% είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι 69,76% των εργαζομένων είναι μεταξύ 30 και 54 ετών και 26,23% είναι ηλικίας 
μεταξύ 55 και 64 ετών·

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

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι ως εκ 
τούτου η Γερμανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του 
κανονισμού αυτού· 

2. σημειώνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν για τη δημιουργία τριών εταιρειών 
μεταβίβασης που θα υλοποιούν τα μέτρα υπέρ των απολυθέντων εργαζομένων, πράγμα 
σύμφωνο με την πρακτική που ακολουθείται στη Γερμανία· επικροτεί το ότι οι εργάτες 
που απολύθηκαν από την προμηθεύτρια εταιρεία (Johnson Controls Objekt Bochum 
GmbHCo. KG) θα μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν στα μέτρα που θα υλοποιούν οι 
εταιρειίες μεταβίβασης· 

3. σημειώνει ότι οι απολυθέντες εργαζόμενοι μπορούν να ευεργετηθούν από ένα φάσμα 
μέτρων που αποσκοπούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας· θεωρεί πως ο 
εκτιμώμενος αριθμός συμμετεχόντων στις υπηρεσίες παροχής συμβουλών για νεοφυείς 
επιχειρήσεις είναι μικρός, 25 μόνο σύμφωνα με εκτιμήσεις· 

4. σημειώνει πως οι αρχές σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν το μέγιστο επιτρεπόμενο 
ποσοστό του 35% του συνολικού κόστους σε επιδόματα και κίνητρα υπό μορφή 
επιδομάτων κατάρτισης (Transferkurzarbeitergeld) που θα αντιστοιχούν στο 60% ή 67% 
του προηγούμενου καθαρού εισοδήματος του εργαζομένου -ανάλογα με την 
οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου· 

5. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για επίδομα κατάρτισης (το Transferkurzarbeitergeld) δεν 
πρέπει να αντικαταστήσει τη νομική υποχρέωση του κράτους μέλους ή του πρώην 
εργοδότη· τονίζει ότι και η Επιτροπή και το κράτος μέλος οφείλουν να παράσχουν σαφείς 
και συνεκτικές πληροφορίες προκειμένου να διευκρινισθεί σε ποιο βαθμό το 
Transferkurzarbeitergeld συνιστά νομική υποχρέωση ευθύς μόλις συγκροτηθεί η εταιρεία 
μεταβίβασης (Transfergesellschaft)· ζητεί να υπάρχει συνέπεια και στη μέθοδο 
χρηματοδότησης και στην ενημέρωση του Κοινοβουλίου·  αναμένει κατά συνέπεια να 
παράσχει η Επιτροπή εκτενή και συνεκτική ανάλυση και λεπτομέρειες για τα στοιχεία 
που προχωρούν πέρα από τις νομικές υποχρεώσεις των κρατών μελών· επαναλαμβάνει τη 
θέση του ότι η χρηματοδότηση από το ΕΤΠ πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το επίδομα 
Transferkurzarbeitergeld, ώστε να μπορεί η εταιρεία μεταβίβασης να προχωρεί πέρα από 
τα όσα φυσιολογικά θα έκανε υπέρ των εργαζομένων, παρέχοντάς τους πιο 
εξατομικευμένα και πιο μελετημένα μέτρα από εκείνα που θα μπορούσε χωρίς τη 
βοήθεια του ΕΤΠ· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει την εποπτεία, ώστε το ΕΤΠ 
να μην χρησιμοποιηθεί για να υποκαταστήσει τις υποχρεώσεις ενός κράτους μέλους ή 
μιας εταιρείας· 

6. καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί μια συνεκτική θέση για τις αιτήσεις που 
περιλαμβάνουν το μέτρο του επιδόματος Transferkurzarbeitergeld, προσδιορίζοντάς το 
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σταθερά σε κάθε αίτηση και ελέγχοντας εκτενώς και προσκομίζοντας στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι όντως το συγκεκριμένο μέτρο είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από 
το ΕΤΠ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του κανονισμού για το ΕΤΠ και δεν υποκαθιστά 
επ'ουδενί παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας κι ότι αποκλείεται ο κίνδυνος διπλής 
χρηματοδότησης· 

7. επικροτεί το ότι η διαχείριση και ο έλεγχος αυτών των αιτήσεων θα γίνουν από τους 
ίδιους φορείς που διαχειρίζονται και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εντός του 
ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και που επίσης 
διαχειρίστηκαν τις παλαιότερες συνεισφορές του ΕΤΠ· 

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

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Thomas HÄNDEL

Πρόεδρος Επιτροπής EMPL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS
Πρόεδρο
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

Θέμα: Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Mία πρόταση απόφασης της Επιτροπής με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση να εγκριθεί 
σχετική έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών την 28η Σεπτεμβρίου 2015:

- Το έγγραφο COM(2015)0342 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 
6 958 623 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο 
τη διευκόλυνση της επανένταξης 2.881 εργαζομένων που απολύθηκαν στις εγκαταστάσεις 
κατασκευής μηχανοκινήτων οχημάτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων, στην 
περιφέρεια του Arnsberg, στη Γερμανία.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) καθορίζονται στον 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. 1927/2006 («κανονισμός ΕΤΠ»).

Οι συντονιστές της επιτροπής μου εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας 
ενημερώσω γραπτώς ότι η πλειοψηφία της επιτροπής μου δεν έχει αντίρρηση για αυτές τις 
κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη 
διάθεση των προαναφερθέντων ποσών κατά τα προταθέντα από την Επιτροπή. 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA 
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