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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, 
κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
(COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2009)0515 – C7-0208/2009),

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1 (ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006), και 
ιδιαίτερα την παράγραφο 28,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά 
με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση2

(κανονισμός ΕΤΠ), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0000/2009),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει τα κατάλληλα 
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 τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους 
στην αγορά εργασίας,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους 
εργαζόμενους που απολύονται 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, με την επιφύλαξη όσων ορίζει η ΔΣ της 
17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο και η Ιρλανδία έχουν ζητήσει υποστήριξη για 
περιπτώσεις που αφορούν απολύσεις στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, στις βελγικές 
περιφέρειες της Ανατολικής και Δυτικής Φλάνδρας3 και στο Limburg4, και στον τομέα 
παραγωγής υπολογιστών στις ιρλανδικές κομητείες του Limerick, Clare και North 

                                               
1 EE C 139, 14.6.2006, σελ. 1.
2 ΕΕ L 406, 30.12.2006, σελ. 1.
3 EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaabderen textiles.
4 EGF/2009/005 BE/Limburg textiles.
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Tipperary, καθώς και στην πόλη Limerick1,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που 
ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά την αίτηση της Ιρλανδίας, η Επιτροπή Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από την 
Επιτροπή,

1. ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες για 
την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ·

2. υπενθυμίζει τη δέσμευση του θεσμικού οργάνου να διασφαλίζει μια εύρυθμη και ταχεία 
διαδικασία για την έγκριση αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου, που 
προβλέπει την παροχή εφάπαξ, χρονικά περιορισμένης εξατομικευμένης υποστήριξης με 
στόχο να βοηθήσει τους εργαζομένους που έχουν απολυθεί λόγω της παγκοσμιοποίησης·

3. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που 
διαθέτει για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης· τονίζει εν προκειμένω ότι το ΕΤΠΠ μπορεί να διαδραματίσει 
καίριο ρόλο στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας· 

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού του ΕΤΠΠ, πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι το ΕΤΠΠ υποστηρίζει την επανένταξη των μεμονωμένων εργαζομένων που 
απολύονται στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠΠ δεν 
πρόκειται να αντικαταστήσει ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει 
της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης 
επιχειρήσεων ή τομέων·

5. προειδοποιεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠΠ, να μη μεταφέρει 
συστηματικά πιστώσεις πληρωμών από το Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεδομένου ότι το ΕΤΠΠ δημιουργήθηκε ως ένα χωριστό ειδικό μέσο με δικούς του 
στόχους και προθεσμίες·

6. υπενθυμίζει ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠΠ πρέπει να αξιολογηθούν 
στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και διαφόρων άλλων μέσων που 
δημιουργήθηκαν με τη ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006, κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013·

7. σημειώνει ότι η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέτασε την 
πρόταση της Επιτροπής και δεν έχει αντιρρήσεις στην περίπτωση των αιτήσεων του 
Βελγίου, ενώ έχουν ζητηθεί διευκρινίσεις από την Επιτροπή σχετικά με την αίτηση της 
Ιρλανδίας για την περίπτωση της Dell·

8. θα αξιολογήσει τις συνέπειες των απαντήσεων της Επιτροπής πριν λάβει την τελική 
απόφασή του, τόσο για το νομικό όσο και για το δημοσιονομικό μέσο·

                                               
1 EGF/2009/008 IE/Dell.
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9. αναμένει από την Επιτροπή να προβεί σε απολογισμό των σημερινών δυσκολιών και να 
παρουσιάζει στο εξής τις προτάσεις της για τις αποφάσεις σχετικά με την κινητοποίηση 
του ΕΤΠΠ σε χωριστά έγγραφα: μία πρόταση απόφασης για κάθε αίτηση κράτους 
μέλους·

10. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

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

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του 
παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της xx Οκτωβρίου 2009

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με την παράγραφο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης 
Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για 
δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1, και ιδίως το σημείο 28,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση2 και συγκεκριμένα το άρθρο 12, παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) συστάθηκε για 
να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι 
πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά 
εργασίας.

(2)  Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠΠ διευρύνθηκε για να καλυφθούν οι αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν από την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριληφθεί η στήριξη των 
εργαζομένων που απολύονται λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης.

(3) Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠΠ 
εντός του ετήσιου ανώτατου ορίου των 500 εκατ. EUR.

(4) Στις 5 Μαΐου 2009, το Βέλγιο υπέβαλε δύο αιτήσεις κινητοποίησης του ΕΤΠΠ λόγω 
απολύσεων στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Οι αιτήσεις αυτές πληρούν τις 
απαιτήσεις για τον καθορισμό του ύψους των χρηματοδοτικών συνεισφορών, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και, επομένως, η 
Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί ποσό 9.198.874 ευρώ.

                                               
1 EE C 139, 14.6.2006, σελ. 1.
2 ΕΕ L 406, 30.12.2006, σελ. 1.
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(5) Στις 29 Ιουνίου 2009, η Ιρλανδία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠΠ λόγω 
απολύσεων στον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η αίτηση αυτή 
πληροί τις απαιτήσεις για τον καθορισμό του ύψους των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και, 
επομένως, η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί ποσό 14.831.050 ευρώ.

(6) Επομένως, πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς για τις δύο αιτήσεις, του Βελγίου και της Ιρλανδίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1
Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιείται στο πλαίσιο του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, με σκοπό να 
παράσχει το ποσό των 24.029.924 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 
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
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να 
παράσχει συμπληρωματική στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες 
των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές πρακτικές. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 
2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1, και με το άρθρο 12 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/20062, το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί ένα ανώτατο ποσόν 
500 εκατομμυρίων ευρώ, που αντλούνται από το περιθώριο κάτω από το συνολικό ανώτατο 
όριο δαπανών του προηγούμενου οικονομικού έτους και/ή από ακυρωθείσες πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων των τελευταίων δύο ετών, εκτός εκείνων που σχετίζονται με τον 
τομέα 1β. Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον προϋπολογισμό ως προβλέψεις, μόλις 
εξακριβωθεί ότι υπάρχουν επαρκή περιθώρια και/ή ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων.
Όσον αφορά τη διαδικασία, για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, εφόσον αξιολογηθεί θετικά 
κάποια αίτηση, η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση 
κινητοποίησης του Ταμείου και, ταυτόχρονα, την αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς πιστώσεων. 
Παράλληλα, μπορεί να οργανωθεί τριμερής διάλογος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με 
τη χρήση του Ταμείου και τα απαιτούμενα ποσά. Αυτός ο τριμερής διάλογος μπορεί να έχει 
απλουστευμένη μορφή.

ΙΙ. Η τρέχουσα κατάσταση: η πρόταση της Επιτροπής 
Η πρόταση αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 24.029.924 ευρώ από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υπέρ του Βελγίου και της Ιρλανδίας, 
προκειμένου να καλυφθεί η υποστήριξη προς τους απολυθέντες του τομέα της 
κλωστοϋφαντουργίας σο Βέλγιο και του τομέα παραγωγής υπολογιστών στην Ιρλανδία. 

Δεδομένου ότι και οι δύο αιτήσεις υποβλήθηκαν μετά την 1η Μαΐου 2009, αξιολογήθηκαν 
βάσει των νέων κανόνων που ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 546/2009, της 18ης Ιουνίου 
2009, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 της 20ής Δεκεμβρίου 2006.
Η βελγική αίτηση βασίζεται στο άρθρο 2 (β): τουλάχιστον 500 απολύσεις, εντός 9 μηνών, σε 
μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ιδίως επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους, σε τομέα NACE 
2 σε μία περιφέρεια ή δύο συνορεύουσες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II.
Η ιρλανδική αίτηση βασίζεται στο άρθρο 2 (α): τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός 4 μηνών σε 
επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύουν οι 
προμηθευτές της ή οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων του προϊόντος.
Οι αιτήσεις του Βελγίου, EGF/2009/004/BE/Oost en West Vlaanderen textiles και 
EGF/2009/005/BE/Limbourg textiles που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή στις 5 Μαΐου 2009 
και υποστηρίχτηκαν με πρόσθετα στοιχεία στις 29 Ιουνίου 2009, αφορούν 2.199 απολύσεις 
σε 46 επιχειρήσεις του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, που βρίσκονται όλες σε δύο όμορες 
περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II της Ανατολικής και της Δυτικής Φλάνδρας και στην 
                                               
1 EE C 139, 14.6.2006, σελ. 1.
2 ΕΕ L 406, 30.12.2006, σελ. 1.
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περιφέρεια σε επίπεδο NUTS II του Limburg.  Οι αρχές του Βελγίου ζήτησαν ποσό 9.198.874 
ευρώ από το Ταμείο.

Η αίτηση της Ιρλανδίας EGF/2009/008/IE/Dell υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 29 Ιουνίου 
2009 και υποστηρίχθηκε με πρόσθετα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή στα τέλη 
Ιουλίου. Αφορά 2.840 απολύσεις στην επιχείρηση Dell Ireland (περιφέρεια NUTS 3 στην 
περιφέρεια Mid West που περιλαμβάνει τις κομητείες του Limerick, Clare και North 
Tipperary, καθώς και την πόλη του Limerick), για 2.400 από τις οποίες ζητείται ενίσχυση. 
Η Ιρλανδία ζήτησε ποσό 14.831.050 ευρώ από το ΕΤΠΠ.

Προκειμένου να κινητοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή υπέβαλε στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή αίτηση (DEC32/2009) σχετικά με τη μεταφορά συνολικού ποσού 
ύψους 24.029.924 ευρώ, από το αποθεματικό του ΕΤΠΠ (40 02 43) σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων και από τις γραμμές του προϋπολογισμού για το ΕΚΤ (04 02 17 – ΕΤΠΠ 
σύγκλιση) σε πληρωμές, στις γραμμές του προϋπολογισμού για το ΕΤΠΠ (04 05 01) για 
αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές.
Η ΔΣ προβλέπει κινητοποίηση του Ταμείου στο πλαίσιο ετήσιου ανώτατου ορίου 500 
εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για την τέταρτη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου το 
2009. Ως τώρα έχουν γίνει δεκτές τρεις αιτήσεις χρηματοδότησης το 2009, για συνολικό ποσό 
13.077.700 ευρώ υπέρ της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γερμανίας και για την τεχνική 
βοήθεια της Επιτροπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 6, της νομικής βάσης, την 1η Σεπτεμβρίου κάθε 
έτους, τουλάχιστον 125 εκατομμύρια ευρώ (25%) πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα για την 
κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν έως τα τέλη του έτους. Μετά την αφαίρεση του 
ποσού που έχει ήδη δεσμευτεί το 2009, παραμένουν διαθέσιμα 486.922.300 ευρώ.

Επισκόπηση των αιτήσεων – προϋπολογισμός 2009

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ): 

Έγγραφο 
αναφοράς Κράτος 

μέλος
Υπόθεση Συνεισφορά 

ΕΤΠΠ (€)
Απολύσεις

EGF/2008/004 Ισπανία
Αυτοκινητοβιομηχανία
Castilla y Leon και Aragon 2 694 300 1 082

SEC(2008) 
2986 Επιτροπή Τεχνική βοήθεια 690 000 ---

EGF/2008/005 Ισπανία Κλωστοϋφαντουργία/Cataluña 3 306 750 1 720

EGF/2009/001 Πορτογαλία
Κλωστοϋφαντουργία/ Norte -
Centro 832 800 1 588

EGF/2009/002 Γερμανία
Τομέας κινητής τηλεφωνίας 
(Nokia) 5 553 850 1 316

EGF/2009/004
Βέλγιο Κλωστοϋφαντουργικές ύλες/

Oot en West Vlaanderen και 9 198 874 2 199
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EGF/2009/005 περιφέρειες Limburg 

EGF/2009/008 Ιρλανδία

Βιομηχανία παραγωγής 
υπολογιστών / Περιφέρεια 
Mid-West (κομητείες 
Limerick, Clare, North 
Tipperary και πόλη του 
Limerick) 14 831 050 2 400

ΣΥΝΟΛΟ

Περιθώρια

37 107 624

462 892 376
Σημ.: Το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβαίνει ανώτατο ποσό 500 εκατ. ευρώ ετησίως

III. Διαδικασία
Η Επιτροπή ζήτησε μεταφορά πιστώσεων1 για την εγγραφή ειδικών πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2009, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.
Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση 
κινητοποίησης του ΕΤΠΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή (ανταλλαγή 
επιστολών), όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν 
υπάρξει συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Βάσει εσωτερικής συμφωνίας με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(EMPL), η επιτροπή αυτή πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, προκειμένου να 
παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.
Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωστοποίησε την άποψή της για την κινητοποίηση του 
Ταμείου, όπως εκφράζεται στη γνωμοδότηση που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που 
εγκρίθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, επιβεβαιώνει 
τη σημασία της εξασφάλισης μιας ταχείας διαδικασίας, με τήρηση των διατάξεων της 
διοργανικής συμφωνίας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του 
Ταμείου.

                                               
1 DEC 32/2009 της 18ης Σεπτεμβρίου 2009
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