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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζτεηικά με ηην πρόηαζη απόθαζης ηοσ Δσρφπαχκού Κοινοβοσλίοσ και ηοσ Σσμβοσλίοσ 

ζτεηικά με ηην κινηηοποίηζη ηοσ Δσρφπαχκού Ταμείοσ Προζαρμογής ζηην 

Παγκοζμιοποίηζη (αίηηζη ποσ σπέβαλε η Σοσηδία – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) 

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD)) 

Το Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην (COM(2016)0061 – C8-0033/2016), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο 

ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (2014-2020) θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1927/2006
1
 (θαλνληζκφο ΔΣΠ), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1311/2013 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 2αο 

Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2020
2
, θαη ηδίσο ην άξζξν 12, 

– έρνληαο ππφςε ηε δηνξγαληθή ζπκθσλία, ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013 κεηαμχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή 

πεηζαξρία, ηε ζπλεξγαζία ζε δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα θαη ηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή 

δηαρείξηζε
3
 (Γ ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013), θαη ηδίσο ην ζεκείν 13, 

– έρνληαο ππφςε ηε δηαδηθαζία ηξηκεξνχο δηαιφγνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 13 ηεο Γ 

ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013, 

– έρνληαο ππφςε ηελ επηζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ επηζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνυπνινγηζκψλ (A8-0077/2016), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Έλσζε έρεη ζεζπίζεη λνκνζεηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά κέζα γηα 

λα παξέρεη πξφζζεηε ζηήξημε ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ πιήηηνληαη απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

κεγάισλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηε κνξθή ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ή ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ 

επαλέληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο Έλσζεο πξνο εξγαδνκέλνπο πνπ 

απνιχνληαη ζα πξέπεη λα έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα θαη λα δηαηίζεηαη φζν ην δπλαηφλ 

ηαρχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα, νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη ε αλαδηάηαμε θαη ε 

επαλέληαμε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απνιχνληαη, ζχκθσλα κε ηελ θνηλή δήισζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο πνπ εγθξίζεθε θαηά ηε 

                                                 
1
 ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 855. 

2
 ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 884. 

3
 ΔΔ C 373, 20.12.2013, ζ. 1. 
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ζπλεδξίαζε ζπλδηαιιαγήο ηεο 17εο Ινπιίνπ 2008, θαη ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε φζα 

πξνβιέπεη ε δηνξγαληθή ζπκθσλία ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013 ζε ζρέζε κε ηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πξνζαξκνγήο ζηελ 

Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ)· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ΔΣΠ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπκθσλία ε 

νπνία επηηεχρζεθε κεηαμχ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε ζθνπφ ηελ 

επαλέληαμε ηνπ θξηηεξίνπ θηλεηνπνίεζεο ιφγσ θξίζεο, ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο ηεο Έλσζεο ζην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ θφζηνπο 

ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ, ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο φζνλ αθνξά ηελ εμέηαζε ησλ 

αηηήζεσλ ΔΣΠ ζηελ Δπηηξνπή θαζψο θαη απφ ην Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην κε ηε 

κείσζε ησλ πξνζεζκηψλ γηα αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε, ηελ επέθηαζε ησλ επηιέμηκσλ 

δξάζεσλ θαη ησλ απνδεθηψλ ψζηε λα πεξηιακβάλνληαη νη απηναπαζρνινχκελνη θαη νη 

λένη θαζψο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε θηλήηξσλ γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπο δεκηνπξγία 

επηρεηξήζεσλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νπεδία ππέβαιε ηελ αίηεζε EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks 

γηα ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά απφ ην ΔΣΠ, ζε ζπλέρεηα ησλ απνιχζεσλ ζηνλ 

νηθνλνκηθφ ηνκέα πνπ ηαμηλνκείηαη ζχκθσλα κε ηε NACE Αλαζ. 2 Σκήκα 29 (θαηαζθεπή 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη παξαγσγψλ ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ ηνπ 

πξντφληνο) θπξίσο ζηελ επηπέδνπ NUTS πεξηθέξεηα 2 ηεο Upper Norrland (SE33), θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη 500 απφ ηνπο 647 απνιπζέληεο εξγαδφκελνπο πνπ είλαη 

επηιέμηκνη γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΣΠ αλακέλεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα κέηξα· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη 470 απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο απνιχζεθαλ απφ ηελ Volvo Group 

Truck Operation EMEA ζε ζπλέρεηα κεηψζεσλ πξνζσπηθνχ ζην εξγνζηάζην ηεο ζηελ 

Umeå, θαη 177 ζε 4 πξνκεζεπηέο θαη παξαγσγνχο επφκελσλ ζηαδίσλ (IL Logistics AB, 

Lemia, Caverion and Isringhausen)·  

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αίηεζε ππνβιήζεθε κε βάζε ηα θξηηήξηα παξέκβαζεο ηνπ 

ζηνηρείνπ α), ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ ΔΣΠ, ην νπνίν απαηηεί λα 

έρνπλ ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ 500 απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδνπ 

ηεζζάξσλ κελψλ ζε κηα επηρείξεζε θξάηνπο κέινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη απνιχζεθαλ απφ πξνκεζεπηέο θαη απφ παξαγσγνχο ησλ επνκέλσλ 

ζηαδίσλ ηνπ πξντφληνο θαη/ή απηναπαζρνινχκελσλ ησλ νπνίσλ δηεθφπε ε 

δξαζηεξηφηεηα· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο ησλ δξάζεσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ 

ην ΔΣΠ είλαη επζχλε ηνπ θξάηνπο κέινπο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 21 παξάγξαθνο 1 ηνπ 

θαλνληζκνχ γηα ην ΔΣΠ· 

1. ζπκθσλεί κε ηελ Δπηηξνπή φηη έρνπλ ηεξεζεί νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 

παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ γηα ην ΔΣΠ θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, ε νπεδία δηθαηνχηαη 

λα ιάβεη ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά 1 793 710 EUR δπλάκεη ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ, 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 60 % ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 2 989 518 EUR· 

2. επηζεκαίλεη φηη νη ζνπεδηθέο αξρέο ππέβαιαλ ηελ αίηεζε γηα ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά 

απφ ην ΔΣΠ ζηηο 16 επηεκβξίνπ 2015, θαη φηη ε αμηνιφγεζή ηεο νξηζηηθνπνηήζεθε απφ 

ηελ Δπηηξνπή ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2016 θαη θνηλνπνηήζεθε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

ηελ ίδηα εκέξα· 
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3. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή δελ κπφξεζε λα ηεξήζεη ηελ 

πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηεο αμηνιφγεζεο απηήο ηεο αίηεζεο ιφγσ έθηαθηεο έιιεηςεο 

πξνζσπηθνχ· ππελζπκίδεη φηη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ δηθαηνχρσλ, ε βνήζεηα ζα πξέπεη λα 

δηαηίζεηαη φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα· θαιεί ηα θξάηε κέιε θαη ηα 

ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ 

ΔΣΠ λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα κεησζεί ν ρξφλνο επεμεξγαζίαο θαη 

λα απινπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή θαη ηαρεία έθδνζε ησλ 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ΔΣΠ·  

4. ζεκεηψλεη φηη ε θαηαζθεπή εκπνξηθψλ νρεκάησλ δελ θπξηαξρείηαη πιένλ απφ 

επξσπαίνπο θαη βνξεηνακεξηθαλνχο θαηαζθεπαζηέο, ιφγσ ησλ λενεκθαληδφκελσλ 

θαηαζθεπαζηψλ θνξηεγψλ απφ ηελ Αζία· επηζεκαίλεη φηη ε παξαγσγή βαξέσλ θνξηεγψλ 

ζηελ Έλσζε έρεη κεησζεί ην 2014, θαζψο θαη νη εμαγσγέο βαξέσλ εκπνξηθψλ νρεκάησλ, 

ιεσθνξείσλ θαη πνχικαλ (κείσζε θαηά 6,3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ή -11 %) ελψ νη 

ζπλνιηθέο εηζαγσγέο εκπνξηθψλ νρεκάησλ ζηελ Έλσζε απμήζεθαλ (+10 %)· ζεκεηψλεη 

φηη ε βηνκεραλία θνξηεγψλ νρεκάησλ αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

κεηδφλσλ αιιαγψλ θαη ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο θαζψο απνθηνχζε  φιν θαη πεξηζζφηεξν 

παγθφζκην ραξαθηήξα· ζεκεηψλεη φηη νη ζνπεδηθέο αξρέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεξηθή 

κεηεγθαηάζηαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Volvo Umeå νθείιεηαη ζηελ αλάγθε λα απμεζεί ε 

απφδνζε θαη λα κεησζεί ην θφζηνο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ν πθηζηάκελνο θαη ν 

αλακελφκελνο παγθφζκηνο αληαγσληζκφο, σο ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηζηνπνίεζεο 

ηεο Volvo. 

5. επηζεκαίλεη φηη νη απνιχζεηο απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηελ πεξηνρή ηεο επαξρίαο 

Västerbotten (ε Umeå είλαη ε πξσηεχνπζα) επεηδή νη θελέο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ 

πεξηθέξεηα επξίζθνληαη ζε ηνκείο ηδηαίηεξα πςειήο εηδίθεπζεο, ελψ νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο ζηνρεπφκελνπο εξγαδφκελνπο έρνπλ κφλν δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε· ζεκεηψλεη 

φηη ε αίηεζε αλαθέξεηαη ζε πξφζθαηε έθζεζε ζηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη φηη ζα 

ρξεηαζηνχλ 40 000 λένη εξγαδφκελνη ζηελ πεξηθέξεηα Västerbotten· ραηξεηίδεη ηα κέηξα 

πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε· 

6. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εθπνλήζνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ αιιαγψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ ελσζηαθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη δεμηνηήησλ κε βάζε ηηο ζθαηξηθέο 

εθηηκήζεηο ησλ επηπηψζεσλ ζην εκπφξην πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή γηα θάζε 

εκπνξηθή ζπκθσλία· 

7. ζεκεηψλεη φηη νη λένη πνπ βξίζθνληαη εθηφο απαζρφιεζεο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο 

(ΔΑΔΚ) δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε, δηφηη ε πεξηθέξεηα απηή δελ είλαη επηιέμηκε 

γηα ηέηνηνπ είδνπο παξέκβαζε ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ· 

8. επηδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη νη ζνπεδηθέο αξρέο άξρηζαλ λα παξέρνπλ ηηο 

εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο πιεγέληεο εξγαδνκέλνπο ζηηο 30 Ιαλνπαξίνπ 2015, 

πνιχ πξηλ απφ ηελ απφθαζε ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ζηήξημεο απφ ην ΔΣΠ γηα ηελ 

πξνηεηλφκελε ζπληνληζκέλε δέζκε κέηξσλ·  

9. ζεκεηψλεη φηη ε νπεδία ζρεδηάδεη ελλέα εηδψλ κέηξα γηα ηνπο απνιπζέληεο 

εξγαδνκέλνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα αίηεζε: (i) ζε βάζνο αμηνιφγεζε θαη 
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εμαηνκηθεπκέλν ζρεδηαζκφ· (ii) δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη 

θαζνδήγεζε· (iii)  παξνρή θηλήηξσλ θαη κέηξα πγείαο· (iv) επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

δεκηνπξγία επηρείξεζεο·  (v) εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε· (vi)  επηθχξσζε ησλ 

ηθαλνηήησλ· (vii) ππνζηήξημε θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο κε ηδησηηθνχο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ· (viii) δαπάλεο ηαμηδίνπ θαη ζπλαθείο δαπάλεο· (ix) επίδνκα αλαδήηεζεο 

εξγαζίαο· 

10. εθθξάδεη επηδνθηκαζία γηα ηα κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ζηελ πγεία ηνπο· ζεσξεί ηηο δξάζεηο απηέο αλαγθαίεο γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο παξνρήο θηλήηξσλ θαη ηε ρνξήγεζε βνήζεηαο ζηνπο αλζξψπνπο ε πγεία ησλ νπνίσλ 

ππέζηε βιάβε σο απνηέιεζκα ηεο απφιπζήο ηνπο· εθηηκά επηπιένλ ηα κέηξα πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ επηθχξσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ· 

11. ζεκεηψλεη ην πςειφ πνζφ πνπ πξέπεη λα δαπαλεζεί γηα επηδφκαηα θαη θίλεηξα· ζεκεηψλεη 

επίζεο φηη ε ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ δξάζεσλ πεξηνξίδεηαη ζε κέγηζην πνζνζηφ χςνπο 

35% επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο ζπληνληζκέλεο δέζκεο εμαηνκηθεπκέλσλ κέηξσλ, 

φπσο νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ γηα ην ΔTΠ, θαη φηη νη ελ ιφγσ δξάζεηο ππφθεηληαη ζηνλ 

φξν ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ ζηνρεπφκελσλ δηθαηνχρσλ ζε δξαζηεξηφηεηαο 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο ή θαηάξηηζεο· 

12. αλακέλεη ηελ απάληεζε ηεο Δπηηξνπήο ε νπνία ζα επηβεβαηψλεη φηη ην πξνηεηλφκελν 

επίδνκα αλαδήηεζεο εξγαζίαο δελ ππνθαζηζηά ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ 

αθνξά ηε ιήςε ελεξγψλ κέηξσλ ζηνπο ηνκείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ή ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο· επηπιένλ, αλακέλεη αλάιπζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ην ΔTΠ· 

13. ζεκεηψλεη φηη ε ζπληνληζκέλε δέζκε εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ έρεη θαηαξηηζηεί ζε 

δηαβνχιεπζε κε ηνπο ζηνρεπφκελνπο δηθαηνχρνπο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο θαζψο θαη 

ηνπο ηνπηθνχο δεκφζηνπο θνξείο· 

14. ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ γηα ην ΔTΠ, ν ζρεδηαζκφο ηεο 

ζπληνληζκέλεο δέζκεο εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζα έπξεπε λα πξνβιέπεη ηηο 

κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη λα είλαη 

ζπκβαηφο κε ηελ ζηξνθή πξνο κηα νηθνλνκία απνδνηηθή σο πξνο ηε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη 

βηψζηκε· 

15. ππελζπκίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα βειηησζεί ε απαζρνιεζηκφηεηα φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο παξνρήο πξνζαξκνζκέλεο θαηάξηηζεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εξγαδφκελνπ· πξνζδνθά φηη ε θαηάξηηζε πνπ πξνζθέξεηαη ζην 

πιαίζην ηεο ζπληνληζκέλεο δέζκεο κέηξσλ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε φρη κφλνλ ζηηο 

αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απνιχνληαη αιιά θαη ζην πξαγκαηηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ζηo κέιινλ πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ νη επαγγεικαηηθνί ηνκείο· 

16. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα δηεπθξηλίδεη πεξηζζφηεξν, ζε κειινληηθέο πξνηάζεηο ηεο, ηνπο 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο είλαη πηζαλφ λα βξνπλ απαζρφιεζε νη εξγαδφκελνη θαζψο θαη εάλ ε 

θαηάξηηζε πνπ πξνζθέξεηαη είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ηηο κειινληηθέο νηθνλνκηθέο 

πξννπηηθέο θαη αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηηο 

απνιχζεηο·  
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17. ζεκεηψλεη φηη νη ζνπεδηθέο αξρέο έρνπλ επηβεβαηψζεη φηη γηα ηηο επηιέμηκεο δξάζεηο δε 

ιακβάλνπλ ελίζρπζε απφ άιια ρξεκαηνδνηηθά κέζα ηεο Έλσζεο· επαλαιακβάλεη ην 

αίηεκά ηνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή λα πεξηιακβάλεη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηεο ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ ελ ιφγσλ δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ηήξεζε 

ησλ πθηζηάκελσλ θαλνληζκψλ θαη λα απνθεπρζεί ε αιιεινεπηθάιπςε ππεξεζηψλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Έλσζε· 

18. ζεκεηψλεη φηη κέρξη ζήκεξα, ν ηνκέαο θαηαζθεπήο κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ, 

ξπκνπιθνπκέλσλ θαη εκηξπκνπιθνπκέλσλ νρεκάησλ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν 22 

αηηήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνχζαο, γηα ρξήζε ηνπ ΔΣΠ, απφ ηηο νπνίεο νη 12 

επηθαινχληαλ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη νη 10 ηελ παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε· 

19. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αμηνινγήζεη πξνζεθηηθά ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δεηείηαη ε 

παξέκβαζε ηνπ ΔΣΠ γηα απνιχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζηξαηεγηθέο 

κεηεγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα δηαζθαιίζεη φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο 

ζπκκνξθψζεθαλ πιήξσο κε ηηο δεζκεπηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο απνιπκέλνπο 

εξγαδνκέλνπο, βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ή ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

θαη φηη ην ΔΣΠ ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν· 

20. επαλαιακβάλεη φηη ε ζπλδξνκή απφ ην ΔΣΠ δελ πξέπεη λα αληηθαζηζηά ελέξγεηεο πνπ 

απνηεινχλ επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ή ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ, νχηε κέηξα αλαδηάξζξσζεο επηρεηξήζεσλ ή ηνκέσλ· 

21. επηδνθηκάδεη ηε βειηησκέλε δηαδηθαζία πνπ ζέζπηζε ε Δπηηξνπή ζε ζπλέρεηα ηνπ 

αηηήκαηνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα επίζπεπζε ηεο δηάζεζεο ησλ θνλδπιίσλ· ζεκεηψλεη ηε 

ρξνληθή πίεζε πνπ ζπλεπάγεηαη ην λέν ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνλ δπλεηηθφ αληίθηππφ ηεο 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμέηαζεο ησλ πεξηπηψζεσλ· 

22. ππελζπκίδεη ζηελ Δπηηξνπή ηελ επζχλε θαη ηελ ππνρξέσζή ηεο λα παξέρεη εγθαίξσο 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο πνπ λα επηβεβαηψλνπλ φηη ην πξνηεηλφκελν επίδνκα 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο δελ ππνθαζηζηά ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηε 

ιήςε ελεξγψλ κέηξσλ ζηνπο ηνκείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ή ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

θαζψο θαη ιεπηνκεξή αλάιπζε πνπ λα θαηαδεηθλχεη ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα 

απηψλ ησλ κέηξσλ ηνπ ΔTΠ· 

23. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε φια ηα έγγξαθα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ππνζέζεηο ηνπ ΔΣΠ· 

24. εγθξίλεη ηελ απφθαζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ ςήθηζκα· 

25. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα ζπλππνγξάςεη κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ηελ 

απφθαζε απηή θαη λα κεξηκλήζεη γηα ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηης 

Εσρωπαϊκής Ένωζης· 

26. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

παξαξηήκαηφο ηνπ, ζην πκβνχιην θαη ζηελ Δπηηξνπή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ζτεηικά με ηην κινηηοποίηζη ηοσ Δσρφπαχκού Ταμείοσ Προζαρμογής ζηην 

Παγκοζμιοποίηζη  

(αίηηζη ποσ σπέβαλε η Σοσηδία – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) 

ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ 

ΔΝΧΗ, 

Έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

Έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ 

Παγθνζκηνπνίεζε (2014-2020) θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1927/2006
1
, 

θαη ηδίσο ην άξζξν 15 παξάγξαθνο 4, 

Έρνληαο ππφςε ηε δηνξγαληθή ζπκθσλία, ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013, κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, ηε 

ζπλεξγαζία ζε δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα θαη ηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε
2
, θαη ηδίσο ην 

ζεκείν 13, 

Έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

Δθηηκψληαο ηα εμήο: 

(1) Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ) έρεη ζηφρν λα 

παξέρεη ζηήξημε ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ απνιχνληαη θαη ζηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα έρεη δηαθνπεί σο απνηέιεζκα 

κεγάισλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηε κνξθή ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ πνπ 

νθείινληαη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε, σο απνηέιεζκα ζπλέρηζεο ηεο παγθφζκηαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο ή σο απνηέιεζκα κηαο λέαο παγθφζκηαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα επαλεληαρζνχλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

(2) Σν ΔΣΠ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην κέγηζην εηήζην πνζφ ησλ 150 εθαηνκκπξίσλ 

EUR (ηηκέο 2011), φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 12 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 

1311/2013 ηνπ πκβνπιίνπ
3
. 

(3) ηηο 16 επηεκβξίνπ 2015, ε νπεδία ππέβαιε ηελ αίηεζε EGF/2015/009 SE/Volvo 

Trucks γηα ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά απφ ην ΔΣΠ, έπεηηα απφ απνιχζεηο ζηελ 

                                                 
1
 ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 855. 

2
 ΔΔ C 373, 20.12.2013, ζ. 1. 

3
 Καλνληζκφο (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1311/2013 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ 

πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 (EE L 347 ηεο 20.12.2013, ζ. 884)· 
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Volvo Trucks (Volvo Group Truck Operation, EMEA) θαη ζε ηέζζεξηο πξνκεζεπηέο 

θαη παξαγσγνχο ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ ηνπ πξντφληνο ζηε νπεδία. Η αίηεζε απηή 

ζπκπιεξψζεθε κε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 3 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013. Η αίηεζε πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο απφ ην ΔΣΠ, φπσο πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 13 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013. 

(4) Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα θηλεηνπνηεζεί ην ΔΣΠ γηα ηε ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθήο 

ζπλεηζθνξάο πνζνχ 1 793 710 EUR ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε πνπ ππέβαιε ε νπεδία. 

(5) Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ΔΣΠ, ε 

παξνχζα απφθαζε ζα πξέπεη λα εθαξκνζζεί απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έθδνζήο ηεο, 

ΔΞΔΓΧΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ:  

Άρθρο 1 

ην πιαίζην ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2016, θηλεηνπνηείηαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε γηα ηελ 

παξνρή πνζνχ 1 793 710 EUR ζε πηζηψζεηο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ θαη ζε πηζηψζεηο 

πιεξσκψλ. 

Άρθρο 2 

Η παξνχζα απφθαζε αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Επίζημη 

Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης. Δθαξκφδεηαη απφ [ηην ημερομηνία έγκριζής ηης]

. 

[Σφπνο], 

Για ηο Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για ηο Σσμβούλιο, 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

                                                 

 Να εηζαρζεί ε εκεξνκελία απφ ην Κνηλνβνχιην πξηλ ηε δεκνζίεπζε ζηελ ΔΔ. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

I. Ιζηορικό 

Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

παξάζρεη πξφζζεηε ζηήξημε ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ κεγάισλ 

δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηε κνξθή ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ.  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1311/2013 γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020
1
 θαη ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013
2
, ην Σακείν δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 

κέγηζην εηήζην πνζφ ησλ 150 εθαηνκκπξίσλ επξψ (ηηκέο 2011). Σα θαηάιιεια πνζά 

εγγξάθνληαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο σο πξφβιεςε. 

Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 13 ηεο δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο ηεο 2αο 

Γεθεκβξίνπ 2013 κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο 

ζρεηηθά κε ηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, ηε ζπλεξγαζία ζε δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα θαη ηε 

ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε
3
, γηα λα δξαζηεξηνπνηεζεί ην Σακείν ε Δπηηξνπή, ζε 

πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο κηαο αίηεζεο, παξνπζηάδεη ζηελ αξκφδηα γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ αξρή πξφηαζε γηα θηλεηνπνίεζε ηνπ Σακείνπ θαη, ηαπηφρξνλα, αληίζηνηρν 

αίηεκα γηα κεηαθνξά πηζηψζεσλ. ηελ πεξίπησζε δηαθσλίαο, θηλείηαη δηαδηθαζία ηξηκεξνχο 

δηαιφγνπ. 

II. Η αίηηζη ηης Volvo Trucks και η πρόηαζη ηης Δπιηροπής  

ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2016, ε Δπηηξνπή εμέδσζε πξφηαζε απφθαζεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηνπ ΔΣΠ ππέξ ηεο νπεδίαο, γηα λα ζηεξίμεη ηελ επαλέληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ απνιχζεθαλ ζε 5 επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Tκήκα 29 ηεο 

NACE Aλαζ. 2 («Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη 

εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ») θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα επηπέδνπ NUTS
4
 2 ηνπ Upper 

Norrland (SE33) ζηε νπεδία. 

Απηή είλαη ε δεχηεξε αίηεζε πνπ ζα εμεηαζηεί ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2016 θαη ε 

22ε γηα ηνλ ηνκέα θαηαζθεπψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη 

εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ θαη αθνξά ηελ θηλεηνπνίεζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 1 793 710 

επξψ απφ ην ΔΣΠ γηα ηελ νπεδία. Η αίηεζε αθνξά 500 εξγαδνκέλνπο νη νπνίνη 

απνιχζεθαλ. 

Η αίηεζε δηαβηβάζηεθε ζηελ Δπηηξνπή ζηηο 16 επηεκβξίνπ 2015 θαη ζπκπιεξσλφηαλ κε 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο έσο ηηο 11 Ννεκβξίνπ 2015. Αθνχ εμέηαζε ηελ ελ ιφγσ αίηεζε ππφ 

ην πξίζκα φισλ ησλ εθαξκνζηέσλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ ΔΣΠ, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη πιεξνχληαη νη φξνη γηα ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο απφ ην 

ΔΣΠ.  

                                                 
1
 ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 884. 

2
 ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 855. 

3
 ΔΔ C 373, 20.12.2013, ζ. 1. 

4
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1046/2012 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1059/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε κηαο 

θνηλήο νλνκαηνινγίαο ησλ εδαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ (NUTS), φζνλ αθνξά ηε δηαβίβαζε ησλ 

ρξνλνζεηξψλ γηα ηε λέα πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή (ΔΔ L 310 ηεο 9.11.2012, ζ. 34). 
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Οη ζνπεδηθέο αξρέο δειψλνπλ φηη ην γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηηο απνιχζεηο είλαη νη εμειίμεηο 

πνπ επεξεάδνπλ ηα επξσπατθά εκπνξηθά νρήκαηα, θαη εηδηθφηεξα ηε βηνκεραλία θνξηεγψλ 

νρεκάησλ θαηά ηα πξφζθαηα έηε, δειαδή νη αλαδπφκελνη αζηαηηθνί θαηαζθεπαζηέο 

θνξηεγψλ νρεκάησλ θαη νη δπζθνιίεο ηεο βηνκεραλίαο θνξηεγψλ νρεκάησλ λα 

πξνζαξκνζηεί, αλαγθάδνληάο ηελ λα απμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη λα κεηψλεη ην θφζηνο. 

Οη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα παξαζρεζνχλ ζηνπο απνιπκέλνπο 

εξγαδφκελνπο ζπλίζηαληαη ζηα εμήο ελλέα είδε κέηξσλ: αίηεζε: (i) ζε βάζνο αμηνιφγεζε θαη 

εμαηνκηθεπκέλνο ζρεδηαζκφο, (ii) δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη 

θαζνδήγεζε, (iii) παξνρή θηλήηξσλ θαη κέηξα πγείαο, (iv) επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη δεκηνπξγία 

επηρείξεζεο, (v) εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, (vi) επηθχξσζε ησλ ηθαλνηήησλ, (vii) 

ππνζηήξημε θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο κε ηδησηηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ, (viii) δαπάλεο 

ηαμηδίνπ θαη ζπλαθείο δαπάλεο, (ix) επίδνκα αλαδήηεζεο εξγαζίαο· 

χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, ηα κέηξα πνπ πεξηγξάθνληαη εδψ απνηεινχλ ελεξγεηηθά κέηξα 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ επηιέμηκσλ δξάζεσλ πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ ΔΣΠ. Οη δξάζεηο απηέο δελ ππνθαζηζηνχλ ηα 

παζεηηθά κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

Οη ζνπεδηθέο αξρέο έρνπλ παξάζρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δηαβεβαηψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο: 

– ζα ηεξεζνχλ νη αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε εηζαγσγήο δηαθξίζεσλ 

ζην πιαίζην ηεο πξφζβαζεο ζηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο θαη ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο, 

– νη απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ζηε λνκνζεζία ηεο 

ΔΔ φζνλ αθνξά ηηο ζπιινγηθέο απνιχζεηο έρνπλ εθπιεξσζεί, 

– ε Volvo Trucks, ε νπνία ζπλέρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κεηά ηηο απνιχζεηο, 

ζπκκνξθψζεθε πξνο ηηο λνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο απνιχζεηο 

θαη κεξίκλεζε ηα δένληα γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, 

– νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο δελ ζα ιάβνπλ ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε απφ άιια 

ελσζηαθά ηακεία ή ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη ζα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε δηπιή 

ρξεκαηνδφηεζε, 

– νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ζα είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνο ηηο δξάζεηο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία, 

– ε ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά απφ ην ΔΣΠ ζα ζπλάδεη κε ηνπο δηαδηθαζηηθνχο 

θαη νπζηαζηηθνχο θαλφλεο ηεο Έλσζεο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. 

Η νπεδία θνηλνπνίεζε ζηελ Δπηηξνπή φηη ηα κέηξα ηνπ ΔΣΠ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε 

ζνπεδηθή θπβέξλεζε κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Arbetsförmedlingen (νπεδηθή 

Γεκφζηα Τπεξεζία Απαζρφιεζεο).  

III. Γιαδικαζία 
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Γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Σακείνπ, ε Δπηηξνπή έρεη ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ αξρή αίηεζε κεηαθνξάο πηζηψζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 1 793 710 επξψ απφ ην 

απνζεκαηηθφ ηνπ ΔΣΠ (40 02 43) ζην θνλδχιην 04 04 01 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΣΠ. 

Πξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε πξφηαζε κεηαθνξάο πηζηψζεσλ γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Σακείνπ 

πνπ δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ αξρή ην 2016. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο θηλείηαη δηαδηθαζία ηξηκεξνχο δηαιφγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 15 παξάγξαθνο 4 ηνπ θαλνληζκνχ ΔΣΠ. 

Βάζεη εζσηεξηθήο ζπκθσλίαο ε Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ πξέπεη 

λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία, γηα λα παξαζρεζεί επνηθνδνκεηηθή ζηήξημε θαη ζπκβνιή 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ απφ ην Σακείν.  



 

RR\1091267EL.doc 13/17 PE576.865v02-00 

 EL 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ZP/jb D(2015)12392 

 

Κχξην Jean Arthuis 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πξνυπνινγηζκψλ 

ASP 09G205 

 

 

Θέμα: Γνφμοδόηηζη ζτεηικά με ηην κινηηοποίηζη ηοσ Δσρφπαχκού Ταμείοσ 

Προζαρμογής ζηην Παγκοζμιοποίηζη (ΔΤΠ) για ηην σπόθεζη EGF/2015/009 

SE/Volvo Trucks από ηη Σοσηδία(COM(2016)61 ηελικό) 
 

 

Κχξηε πξφεδξε, 

 

Η Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ (EMPL) θαζψο θαη ε νκάδα 

εξγαζίαο ηεο ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ) 

εμέηαζε ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ΔΣΠ ζηελ ππφζεζε EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks θαη 

ελέθξηλε ηελ εμήο γλσκνδφηεζε: 

 

Η επηηξνπή EMPL θαη ε νκάδα εξγαζίαο ηεο γηα ην ΔΣΠ ηάζζνληαη ππέξ ηεο θηλεηνπνίεζεο 

ηνπ Σακείνπ φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα. Δπ’ απηνχ ε επηηξνπή EMPL δηαηππψλεη 

νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο, ρσξίο σζηφζν λα ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηε κεηαθνξά ησλ 

πιεξσκψλ. 

Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο EMPL βαζίδνληαη ζηηο εμήο εθηηκήζεηο: 

A) ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αίηεζε απηή βαζίδεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013 (θαλνληζκφο ΔTΠ) θαη αθνξά 647 εξγαδφκελνπο πνπ 

απνιχζεθαλ απφ ηελ Volvo Trucks ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ NACE Αλαζ. 2 

Σκήκα 29 (θαηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ) θαη ηέζζεξηο 

πξνκεζεπηέο ηεο θαη παξαγσγνχο ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ ηνπ πξντφληνο εγθαηεζηεκέλνπο 

θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα επηπέδνπ NUTS 2 ηεο Upper Norrland (SE33) ζηε νπεδία ζηελ 

πεξίνδν αλαθνξάο απφ ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 έσο ηηο 24 Ινπλίνπ 2015·  

B) ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ απνιχζεσλ θαη 

ησλ κεγάισλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηε κνξθή ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ιφγσ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ε νπεδία πξνβάιιεη ην επηρείξεκα φηη ε θαηαζθεπή ησλ 

επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ, έλα ζρεηηθά κηθξφ θνκκάηη ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, δελ 

θπξηαξρείηαη πιένλ απφ επξσπαίνπο θαη βνξεηνακεξηθαλνχο θαηαζθεπαζηέο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη αλαδπφκελνη αζηάηεο θαηαζθεπαζηέο θνξηεγψλ ζηελ Κίλα θαη 

ηελ Ιλδία έρνπλ απνθηήζεη πξφζβαζε ζε λέεο ηερλνινγίεο κέζα απφ θνηλνπξαμίεο κε 

θαηαμησκέλεο ζηελ αγνξά εηαηξείεο ηεο Γχζεο·  

Γ) ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2014 ν θιάδνο παξαγσγήο βαξέσλ θνξηεγψλ νρεκάησλ ζηελ 

αγνξά επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ ζεκείσζε αξλεηηθή ηάζε ζε ζχγθξηζε κε ην 2013· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2014 θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή κεηαηφπηζε ηνπ εκπνξίνπ ηεο 
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ΔΔ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη εμαγσγέο ησλ ελσζηαθψλ θαηαζθεπαζηψλ κεηψζεθαλ θαη 

νη εηζαγσγέο νρεκάησλ απμήζεθαλ·  

Γ) ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πιεηνλφηεηα (77,4%) ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο νπνίνπο αθνξνχλ 

ηα κέηξα είλαη άλδξεο θαη 22,6% είλαη γπλαίθεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 60% ησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη κεηαμχ 30 θαη 54 εηψλ, ην 15% κεηαμχ 25 θαη 29 εηψλ θαη ην 12,2% 

κεηαμχ 55 θαη 64 εηψλ.  

πλεπψο, ε Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

Πξνυπνινγηζκψλ, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε 

ςεθίζκαηφο ηεο κε ζέκα ηελ αίηεζε ηεο νπεδίαο ηηο εμήο πξνηάζεηο: 

1. ζπκθσλεί κε ηελ Δπηηξνπή φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα παξέκβαζεο πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013 θαη φηη, σο εθ 

ηνχηνπ, ε νπεδία δηθαηνχηαη λα ιάβεη ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά δπλάκεη ηνπ 

θαλνληζκνχ απηνχ·  

2. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή δελ κπφξεζε λα ηεξήζεη ηελ 

πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηεο αμηνιφγεζεο απηήο ηεο αίηεζεο· ζεκεηψλεη φηη ε 

θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε έθηαθηε έιιεηςε πξνζσπηθνχ· θξνλεί φηη, εάλ ε θαζπζηέξεζε 

είλαη απνηέιεζκα ηεο πξφζθαηεο κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Δπηηξνπή, ζα πξέπεη λα 

ππελζπκηζηεί φηη, πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ δηθαηνχρσλ, ε βνήζεηα ζα πξέπεη λα δηαηεζεί 

φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα· ηα θξάηε κέιε θαη ηα ζεζκηθά 

φξγαλα ηεο Έλσζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ ΔΣΠ ζα 

πξέπεη λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα κεησζεί ν ρξφλνο επεμεξγαζίαο 

θαη λα απινπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη ηαρεία έθδνζε 

ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ΔΣΠ·  

3. ζεκεηψλεη φηη νη λένη πνπ βξίζθνληαη εθηφο απαζρφιεζεο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο 

(ΔΑΔΚ) δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε, δηφηη ε πεξηθέξεηα απηή δελ είλαη επηιέμηκε 

γηα ηέηνηνπ είδνπο παξέκβαζε ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ·  

4. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αμηνινγήζεη πξνζεθηηθά ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δεηείηαη ε 

παξέκβαζε ηνπ ΔΣΠ γηα απνιχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζηξαηεγηθέο 

κεηεγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα δηαζθαιίζεη φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο 

ζπκκνξθψζεθαλ πιήξσο κε ηηο δεζκεπηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο απνιπκέλνπο 

εξγαδνκέλνπο, βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ή ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

θαη φηη ην ΔΣΠ ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν·  

5. αλακέλεη ηελ απάληεζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζα επηβεβαηψλεη φηη ην πξνηεηλφκελν επίδνκα 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο δελ ζα ππνθαηαζηήζεη ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ 

αθνξά ηε ιήςε ελεξγψλ κέηξσλ ζηνπο ηνκείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ή ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαζψο θαη ιεπηνκεξή αλάιπζε πνπ λα θαηαδεηθλχεη ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ 

ραξαθηήξα απηψλ ησλ κέηξσλ ηνπ ΔTΠ·  

6. ζεκεηψλεη φηη ε αίηεζε αλαθέξεηαη ζε πξφζθαηε έθζεζε ζηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη φηη 

ζα ρξεηαζηνχλ 40 000 λένη εξγαδφκελνη ζηελ πεξηθέξεηα Västerbotten· εθθξάδεη 

επηδνθηκαζία γηα ηα κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη ζεσξνχλ ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν αλεπαξθέο γηα ηηο θελέο ζέζεηο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηελ 

πεξηνρή θαη νη νπνίεο απαηηνχλ εηδηθή εθπαίδεπζε.  



 

RR\1091267EL.doc 15/17 PE576.865v02-00 

 EL 

7. εθθξάδεη επηδνθηκαζία γηα ηα κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ζηελ πγεία ηνπο· ζεσξεί ηηο δξάζεηο απηέο αλαγθαίεο γηα ηε ελίζρπζε 

ηεο παξνρήο θηλήηξσλ θαη ηε ρνξήγεζε βνήζεηαο ζηνπο αλζξψπνπο ε πγεία ησλ νπνίσλ 

ππέζηε βιάβε σο απνηέιεζκα ηεο απφιπζήο ηνπο· εθηηκά επηπιένλ ηα κέηξα πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ επηθχξσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ·  

8. ζεκεηψλεη ην πςειφ πνζφ πνπ πξέπεη λα δαπαλεζεί γηα επηδφκαηα θαη θίλεηξα θαη φηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ δξάζεσλ πεξηνξίδεηαη ζε κέγηζην πνζνζηφ χςνπο 35% επί 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο δέζκεο εμαηνκηθεπκέλσλ κέηξσλ, φπσο νξίδεηαη ζηνλ 

θαλνληζκφ· ζεκεηψλεη επίζεο φηη νη δξάζεηο απηέο πξνυπνζέηνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ησλ ζηνρεπφκελσλ δηθαηνχρσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο ή θαηάξηηζεο·  

9. ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ, ν ζρεδηαζκφο ηεο 

ζπληνληζκέλεο δέζκεο εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζα έπξεπε λα πξνβιέπεη ηηο 

κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη λα 

είλαη ζπκβαηφο κε ηελ ζηξνθή πξνο κηα νηθνλνκία απνδνηηθή σο πξνο ηε ρξήζε ησλ 

πφξσλ θαη βηψζηκε·  

 

Με εμαηξεηηθή εθηίκεζε, 

 

 

 

 

 

Thomas HÄNDEL 

 

Πξφεδξνο Δπηηξνπήο EMPL 
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Κχξην Jean ARTHUIS 

Πξφεδξν 

Δπηηξνπή Πξνυπνινγηζκψλ 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

 

 

Θέκα: Κινηηοποίηζη ηοσ Δσρφπαχκού Ταμείοσ Προζαρμογής ζηην Παγκοζμιοποίηζη 

 

 

Αμηφηηκε θχξηε Arthuis, 

 

 

Έρεη παξαπεκθζεί γηα γλσκνδφηεζε ζηελ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο πξφηαζε 

απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο κε ζθνπφ ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ). Αληηιακβάλνκαη φηη ππάξρεη πξφζεζε λα 

εγθξηζεί ζρεηηθή έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή Πξνυπνινγηζκψλ ζηηο 4 Απξηιίνπ 2016: 

 

- ζην έγγξαθν COM(2016)0061 πξνηείλεηαη λα ρνξεγήζεη ην ΔTΠ ρξεκαηνδνηηθή 

ζπλεηζθνξά πνζνχ 1 793 710 EUR γηα 470 απνιπζέληεο εξγαδφκελνπο ηεο Volvo Trucks θαη 

177 απνιπζέληεο εξγαδφκελνπο 4 πξνκεζεπηψλ θαη παξαγσγψλ ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ ηνπ 

πξντφληνο. Η θχξηα επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα πνπ ηαμηλνκείηαη ζχκθσλα 

κε ηε NACE Αλαζ. 2 Σκήκα 29 (θαηαζθεπή κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνπκέλσλ θαη 

εκηξπκνπιθνπκέλσλ). Οη απνιχζεηο απφ ηελ θχξηα επηρείξεζε εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ 

πεξηθέξεηα επηπέδνπ NUTS 2 SE33 (Upper Norrland), ζηε νπεδία. 

 

Οη θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλεηζθνξέο ηνπ ΔΣΠ θαζνξίδνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

17εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε 

(2014-2020) θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1927/2006. 

 

Οη ζπληνληζηέο ηεο επηηξνπήο εμέηαζαλ ηελ πξφηαζε απηή θαη κνπ δήηεζαλ λα ζαο 

ελεκεξψζσ γξαπηψο φηη ε πιεηνςεθία ηεο Δπηηξνπήο REGI δελ έρεη αληίξξεζε γηα απηέο ηηο 

θηλεηνπνηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε κε ζθνπφ ηε 

δηάζεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πνζψλ φπσο πξφηεηλε ε Δπηηξνπή.  

 

 

Με εμαηξεηηθή εθηίκεζε, 

 

 

 

Iskra MIHAYLOVA  
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