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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης 
Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση 
EGF/2009/019 FR/Renault από τη Γαλλία)
(COM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM[(2011)0 – C7-0193/2011),

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1 (IIA της 17ης Μαΐου 2006), 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 του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση2 (κανονισμός ΕΤΠ),

έχοντας υπόψη τη διαδικασία του τριμερούς διαλόγου όπως προβλέπεται στο σημείο 28 
της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006,

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει 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 να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά 
εργασίας, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ διευρύνθηκε για να καλύπτονται οι 
αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 ούτως ώστε να περιλαμβάνεται η 
στήριξη σε εργαζόμενους η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της 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, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική 
συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση 
του ΕΤΠ,

                                               
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία έχει ζητήσει βοήθεια για περιπτώσεις που αφορούν 
4.445 απολύσεις, για 3.582 από τις οποίες ζητείται ενίσχυση, στην εταιρεία Renault s.a.s. 
και σε επτά προμηθευτές της στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας,

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

1. ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για τη 
βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επίσπευση της 
κινητοποίησης του ΕΤΠ· εκτιμά στο πλαίσιο αυτό τη βελτιωμένη διαδικασία που 
καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματός του για επίσπευση της διάθεσης των 
κονδυλίων, με την οποία η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα 
μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου· ελπίζει ότι, στο 
πλαίσιο των επικείμενων αναθεωρήσεων του ΕΤΠ, θα επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις 
στη διαδικασία και ότι θα επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και 
ορατότητα σε σχέση με το Ταμείο·

2. υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας 
διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της 
παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην 
υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης 
και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη στην αγορά εργασίας των 
εργαζομένων που απολύονται·

3. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το 
ΕΤΠ στηρίζει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των μεμονωμένων εργαζομένων που 
απολύονται· υπογραμμίζει, περαιτέρω, ότι τα μέτρα που χρηματοδοτεί το ΕΤΠ θα πρέπει 
να οδηγούν σε μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ 
δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της 
νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα 
αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

4. 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· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει 
συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και στις ετήσιες εκθέσεις της·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μετά τα επανειλημμένα αιτήματά του, 
στον προϋπολογισμό του 2011 εγγράφηκαν, για πρώτη φορά, πιστώσεις πληρωμών ύψους 
47.608.950 ευρώ στη θέση 04 05 01 του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ· υπενθυμίζει ότι το 
ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με δικούς του στόχους και προθεσμίες και 
ότι επομένως δικαιούται ιδιαίτερες πιστώσεις ώστε να αποφεύγονται οι μεταφορές από 
άλλες θέσεις, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι εις βάρος 
της επίτευξης των διαφόρων πολιτικών στόχων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προβλεπόμενη ενίσχυση της θέσης 04.05.01. του 
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προϋπολογισμού με 50.000.000 ευρώ μέσω του διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2011, η 
οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του ποσού που χρειάζεται στη συγκεκριμένη 
περίπτωση·

7. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

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

9. 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 xxx

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης 
Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση 
EGF/2009/019 FR/Renault από τη Γαλλία)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και 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 του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση2, και ιδίως το άρθρο 12, παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για 

να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα 
των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση στη μορφή 
του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά 
εργασίας.

(2) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 το πεδίο εφαρμογής του 
ΕΤΠ επεκτάθηκε, ώστε να περιλαμβάνει και τη στήριξη σε εργαζομένους που 
απολύθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης.

(3) Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ 
μέχρι το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

(4) Στις 9 Οκτωβρίου 2009, η Γαλλία υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον 
αφορά τις απολύσεις στην εταιρεία Renault s.a.s. και σε επτά προμηθευτές της, την 
οποία συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες στο διάστημα έως τις 25 Ιανουαρίου 
2011. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των 

                                               
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
3 ΕΕ C […], […], σ. […]
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χρηματοδοτικών συνεισφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1927/2006. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού 24.493.525 
ευρώ.

(5) Επομένως, πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 
2011, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για 
την παροχή ποσού 24 493 525 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις 
πληρωμών.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
[Βρυξέλλες/Στρασβούργο],

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

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

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του σημείου 28 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 
2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1 και του άρθρου 
12 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1927/20062, το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο 
ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να προέλθει από τα περιθώρια 
που υπάρχουν κάτω από το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγούμενου έτους ή/και 
από τις ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από τα δυο προηγούμενα έτη, 
εξαιρουμένων όσων σχετίζονται με τον τομέα 1β. Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον 
προϋπολογισμό ως προβλέψεις μόλις εξακριβωθεί ότι υπάρχουν επαρκή περιθώρια και/ή οι 
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, θα μπορούσε 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 απλοποιημένη μορφή.

II. Κατάσταση πραγμάτων: η πρόταση της Επιτροπής

Στις 11 Ιουλίου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του 
ΕΤΠ υπέρ της Γαλλίας, για να στηρίξει την επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται 
λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας.

Πρόκειται για την δέκατη η τρίτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 
του 2011 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 24.493.525 ευρώ από το ΕΤΠ υπέρ 
της Γαλλίας. Αφορά 4.445 απολύσεις, για 3.582 από τις οποίες ζητείται ενίσχυση, στην 
γαλλική επιχείρηση Renault και σε επτά προμηθευτές της κατά το τετράμηνο αναφοράς από 1 
Απριλίου 2009 έως 31 Ιουλίου 2009.

Η αίτηση, υπόθεση EGF/2009/019 FR/ Renault από τη Γαλλία, υποβλήθηκε στην Επιτροπή 
στις 09 Οκτωβρίου 2009 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες κατά το διάστημα 
έως τις 10 Φεβρουαρίου 2011. Βασίζεται στο κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 2 του 
κανονισμού του ΕΤΠ, το οποίο προβλέπει τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα 4 
μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύουν οι 
προμηθευτές της ή οι παραγωγοί των μεταγενέστερων σταδίων του προϊόντος. Η αίτηση 
αναφέρει 1 384 απολύσεις στη Renault s.a.s και σε έξι προμηθευτές για την περίοδο 
αναφοράς τεσσάρων μηνών από την 1η Απριλίου 2009 έως τις 31 Ιουλίου 2009, καθώς και 
3.061 απολύσεις στη Renault s.a.s και σε επτά προμηθευτές, που πραγματοποιήθηκαν εκτός 

                                               
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
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της περιόδου αναφοράς αλλά περιλαμβάνονται στο ίδιο σχέδιο εθελοντικής αποχώρησης.

Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα επωφεληθούν από την συγχρηματοδοτούμενη 
δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών ανέρχεται σε 3.582, και περιλαμβάνει τους 1.384 
απολυμένους της Renault και επτά προμηθευτών της μεταξύ 1ης Απριλίου 2009 και 31ης 
Ιουλίου 2009, καθώς επίσης 2.189 εργαζόμενους που απολύθηκαν από τις οκτώ αυτές 
επιχειρήσεις πριν και μετά την περίοδο αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3α στοιχείο 
β). Το συγκεκριμένο άρθρο του κανονισμού ΕΤΠ επιτρέπει στους εργαζόμενους οι οποίοι 
έχουν απολυθεί πριν ή μετά από το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο 
(α) να επωφεληθούν από τις εξατομικευμένες υπηρεσίες , υπό την προϋπόθεση ότι οι 
απολύσεις πραγματοποιήθηκαν μετά τη γενική ανακοίνωση των σχεδιαζόμενων απολύσεων 
και ότι μπορεί να αποδειχθεί σαφής αιτιώδης σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τις 
απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς. Στην περίπτωση της Renault και των επτά 
προμηθευτών της οι 3.582 απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός της περιόδου αναφοράς 
ήταν αποτέλεσμα του ίδιου σχεδίου εθελοντικής αποχώρησης.

Ένα από τα κριτήρια της αποτίμησης της Επιτροπής ήταν η αξιολόγηση της σύνδεσης 
ανάμεσα στις απολύσεις και τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου 
εμπορίου ή τη χρηματοπιστωτική κρίση, που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έγκειται στην 
αύξηση του κόστους κεφαλαίου και την επιδείνωση των όρων δανεισμού που είχε να 
αντιμετωπίσει η Renault από το 2008 και μετά. Αυτό, σε συνδυασμό με τη μείωση της 
ζήτησης αυτοκινήτων Renault από τους καταναλωτές, επιδείνωσαν την οικονομική 
κατάσταση της Renault.

Επιπλέον, οι γαλλικές αρχές υποστηρίζουν ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και 
ο αντίκτυπός της στην αυτοκινητοβιομηχανία ήταν αδύνατον να προβλεφθούν.

Η αποτίμηση της Επιτροπής βασίστηκε επίσης σε περιγραφή της επικράτειας και των 
ενδιαφερομένων αρχών και παραγόντων. Οι απολύσεις που καλύπτονται στην παρούσα 
αίτηση εντοπίζονται κυρίως σε τρεις περιφέρειες της Γαλλίας: στην Ile-de-France (53 %), 
στην Haute-Normandie (29,5 %) και στη Nord-Pas-de-Calais (12,5 %). Στην Ile-de-France, οι 
απολύσεις εντοπίζονται κυρίως στο εργοστάσιο της Guyancourt Aubevoie (941), δεδομένου 
δε ότι πρόκειται για την περιφέρεια του Παρισιού, τα ποσοστά ανεργίας είναι σχετικά χαμηλά 
(4,7 % και 5,9 % αντίστοιχα) και τα ποσοστά απασχόλησης γενικά αυξάνονται (κατά 3,6 % 
και 5,2 % αντίστοιχα κατά το διάστημα από το 2003 έως το 2007), ενώ η απασχόληση στον 
κατασκευαστικό τομέα φθίνει (κατά 3,9 % και 15,2 % αντίστοιχα το ίδιο διάστημα). Στην 
Haute-Normandie, οι απολύσεις εντοπίζονται στην Cléon (334) κοντά στην Ρουέν, και στην 
Sandouville (887) κοντά στη Χάβρη, περιφέρεια που έχει παρακμάσει βιομηχανικά (με 
πτώση στη βιομηχανική απασχόληση κατά 8,9 % μεταξύ 2003 και 2007) και προσφέρει 
συνεπώς λιγότερες ευκαιρίες στους απολυμένους. Στην Nord-Pas-de-Calais, οι απολύσεις 
εντοπίζονται κυρίως στις Douai (306) και Maubeuge (153), ζώνες που αντιμετωπίζουν ήδη 
υψηλή ανεργία (13,8 % και 15,5 % έναντι ποσοστού ανεργίας 9,1 % σε εθνικό επίπεδο). 

Η προς χρηματοδότηση συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της συμβατότητάς της με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, περιλαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη των 4.445 εργαζομένων που 
προσφέρθηκαν να αποχωρήσουν από την εταιρεία, και ειδικότερα των 3.582 εργαζομένων για 
τους οποίους ζητείται ενίσχυση. Οι υπηρεσίες προς τους απολυμένους αρχίζουν στις 15 
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Οκτωβρίου 2008.

Η παρούσα αίτηση προς το ΕΤΠ καλύπτει τις ακόλουθες δύο προβλέψεις του σχεδίου 
εθελοντικής αποχώρησης (Project Renault Volontariat -που αποσκοπεί στην υποστήριξη 
3.582 από τους 4.445 εργαζόμενους, που προσφέρθηκαν να αποχωρήσουν από την 
επιχείρηση):

1. «project professionel ou personnel» )επαγγελματικό ή προσωπικό σχέδιο)
2. «congé de reclassement» (άδεια επαγγελματικού αναπροσανατολισμού)

Η πρώτη προορίζεται για εργαζόμενους που γνωρίζουν ήδη τι θέλουν να κάνουν και 
χρειάζονται προσωρινά βοήθεια (συμβουλές, κατάρτιση) για να επιτύχουν τον στόχο τους. Η 
δεύτερη προορίζεται για εργαζόμενους που προτίθενται να περάσουν διάστημα έως και εννέα 
μηνών σε κατάρτιση και να λάβουν συμβουλές και καθοδήγηση. Και τα δύο προγράμματα 
μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης από τον εργαζόμενο 
που έχει απολυθεί. 2.910 εργαζόμενοι ακολούθησαν τη δεύτερη επιλογή, και 679 την πρώτη.

Στην περίπτωση της άδειας επαγγελματικού αναπροσανατολισμού (άρθρο L1233-71 του 
κώδικα εργασίας), ο εργοδότης περισσοτέρων των 1.000 ατόμων υποχρεούνται να ορίσει 
μέτρα για μια χρονική περίοδο η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ τεσσάρων μηνών το 
λιγότερο και εννέα μηνών το μέγιστο. Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο, η περίοδος 
των πέντε έως εννέα μηνών είναι, συνεπώς, προαιρετική και επιλέξιμη για συνεισφορά από το 
ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού του ΕΤΠ. Η Renault αποφάσισε 
να λάβει αυτά τα μέτρα για περίοδο έως και εννέα μήνες, ανάλογα με το επάγγελμα του 
εργαζομένου, την αρχαιότητα στην επιχείρηση και τη θέση. Η αίτηση δεν περιλαμβάνει 
καμία δαπάνη για την άδεια επαγγελματικού αναπροσανατολισμού τους πρώτους τέσσερις 
μήνες του προγράμματος, οι οποίοι αποτελούν την ελάχιστη περίοδο που προβλέπεται από 
τον νόμο, και επίσης αποκλείει όλες τις περιόδους κατά την διάρκεια των οποίων οι 
εργαζόμενοι εξακολουθούν να καλύπτονται από τις κοινοποιήσεις απόλυσης.

Τα μέτρα που προτείνονται για τους εργαζόμενους που επιλέγουν οποιαδήποτε από τις δύο 
δυνατότητες καλύπτουν:

 υπηρεσίες συμβούλου αναζήτησης εργασίας και κατάρτιση· 
 μέτρα κατάρτισης – που ποικίλλουν ανάλογα με τα σχέδια των απολυμένων και για 

εργαζόμενους που καλύπτονται από τη δεύτερη επιλογή μπορούν να παραταθούν 
πέρα από τους εννέα μήνες της άδειας επαγγελματικού αναπροσανατολισμού·

 το επίδομα που χορηγείται για την «άδεια επαγγελματικού αναπροσανατολισμού» -
μηνιαίο επίδομα που καταβάλλεται μέχρι το τέλος της άδειας επαγγελματικού 
αναπροσανατολισμού, ίσο με το 65% του μισθού που έπαιρνε ο εργαζόμενος, με 
εξαίρεση του εργαζόμενους στο εργοστάσιο της Sandouville, στους οποίους θα 
χορηγείται επί έξι μήνες το 100% του μισθού που έπαιρναν. Το επίδομα θα 
καταβάλλεται από το ΕΤΠ σε αναλογική βάση για κάθε εργαζόμενο·

 υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων – το μέτρο αυτό προβλέπεται και στις 
δύο επιλογές και μπορεί να αποφέρει έως και 12.000 ευρώ για επένδυση ανά 
επιχείρηση, μαζί με 1.500 ευρώ για τόκους δανείων και έως 500 ευρώ για τέλη 
καταχώρησης· επιπλέον ποσό 3 000 ευρώ μπορεί να καταβληθεί για την πρόσληψη 
ενός εργαζομένου της ομάδας των εργαζομένων για τους οποίους προορίζεται η 
ενίσχυση από την αίτηση.
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Οι δαπάνες για την εκτέλεση του ΕΤΠ καλύπτουν και προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, 
όπως επίσης δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του 
κανονισμού του ΕΤΠ.

Όλα τα μέτρα που υπέβαλαν οι γαλλικές αρχές είναι ενεργά μέτρα για την αγορά εργασίας 
στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. 
Η συνεισφορά του ΕΤΠ, ύψους 24.493.525 ευρώ, θα καλύψει το 65% του εκτιμώμενου 
τελικού κόστους (37.682.346 ευρώ).

Η Renault έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις για διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας.  

Όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, η Γαλλία έχει κοινοποιήσει στην 
Επιτροπή ότι η διαχείριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα γίνει από τη Mission du 
Fonds National de l'Emploi (FNE) εντός της Délégation générale à l'emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP) του Υπουργείου Οικονομίας, Βιομηχανίας και Απασχόλησης. 

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή υπέβαλε στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 24.493.525 ευρώ από 
το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στη θέση 04 05 
01 του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι μετά τα επανειλημμένα 
αιτήματα του Κοινοβουλίου, στον προϋπολογισμό του 2011 εγγράφηκαν, για πρώτη φορά, 
πιστώσεις πληρωμών (47.608.950 ευρώ) στη θέση για το ΕΤΠ, καθώς και για το γεγονός ότι 
αυξήθηκαν κατά 50.000.000 ευρώ οι πιστώσεις της θέσης 04.05.01., σύμφωνα με τον ΔΠ 
2/2011.

Υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με δικούς του στόχους και
προθεσμίες και ότι επομένως δικαιούται ιδιαίτερες πιστώσεις ώστε να αποφεύγονται οι 
μεταφορές από άλλες θέσεις –πρακτική που εφαρμόστηκε στο παρελθόν- οι οποίες θα 
μπορούσαν να είναι εις βάρος της επίτευξης των διαφόρων πολιτικών στόχων. 
Πρόκειται για τη δέκατη τρίτη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου που υποβάλλεται στην 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2011. Συνεπώς, μετά την αφαίρεση του ζητούμενου 
ποσού (24.493.525 ευρώ) από τις διαθέσιμες πιστώσεις μένει ποσό 428.705.608 ευρώ έως το 
τέλος του 2011. Μένει επομένως πάνω από το 25% του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ για 
το τελευταίο τετράμηνο του 2011, όπως απαιτείται με βάση το άρθρο 12, παράγραφος 6 του 
κανονισμού του ΕΤΠ.

III. Διαδικασία

Η Επιτροπή υποβάλλει χωριστά αίτηση μεταφοράς για να εγγραφούν στον προϋπολογισμό 
του 2011 ειδικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, όπως απαιτείται από το σημείο 28 της 
διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση 
κινητοποίησης του ΕΤΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 12, παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.
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Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει 
να συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην 
αποτίμηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

Αφού προβεί στη δική της αξιολόγηση η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα γνωστοποιήσει την άποψή της για την 
κινητοποίηση του Ταμείου η οποία θα επισυνάπτεται ως επιστολή 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 τη δέουσα τήρηση των διατάξεων 
της διοργανικής συμφωνίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του 
Ταμείου.


