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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 δημοσιονομική 
πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/017 DK/ 
Midtjylland Machinery από τη Δανία)
(COM(2011)0421 – C7-0194/2011 – 2011/2159(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0421 – C7-0194/2011),

– έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006)1, και 
συγκεκριμένα το σημείο 28 της συμφωνίας αυτής,

– 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 Παγκοσμιοποίηση (κανονισμός ΕΤΠ)2,

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 (Α7-0000/2011),

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 

                                               
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
2 EE L 406, 30.12.2006, σ. 1.
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συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση 
του ΕΤΠ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία ζήτησε βοήθεια για περιπτώσεις που αφορούν 813 
απολύσεις (για 325 από τις οποίες ζητείται ενίσχυση) σε έξι επιχειρήσεις στον κλάδο 28 
της NACE Αναθ. 2 (κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού), στην περιφέρεια 
NUTS II Midtjylland (DK04) στη Δανία,

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 κάθε απολυμένου στην αγορά εργασίας· 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 
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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 
προϋπολογισμού με 50.000.000 ευρώ μέσω του διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2011, η 
οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του ποσού που χρειάζεται για τη 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/2010/017 DK/ Midtjylland Machinery από την Δανία)

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 συγκεκριμένα το άρθρο 12, παράγραφος 3,

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 ετήσιο ανώτατο όριο των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

(4) Στις 11 Μαΐου 2010 η Δανία υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά 
τις απολύσεις σε 6 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του κλάδου 28 
της NACE αναθ. 2 («κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού»), στην 
περιφέρεια NUTS II Midtjylland (DK04), αίτηση την οποία συμπλήρωσε με 

                                               
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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πρόσθετες πληροφορίες έως τις 21 Μαρτίου 2011. Η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή 
προτείνει τη διάθεση ποσού 3 944 606 ευρώ.

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

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 3 944 606 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 Δανίας για να στηρίξει την επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται 
λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας.
Πρόκειται για την δέκατη τέταρτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 
του 2011 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 3.944.606 ευρώ από το ΕΤΠ υπέρ 
της Δανίας. Αφορά 813 απολύσεις (εκ των οποίων οι 325 προορίζονται για στήριξη) σε έξι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 28 της NACE αναθ. 2 («κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού»), στην περιφέρεια NUTS II Midtjylland (DK04), κατά 
τη διάρκεια της εννεάμηνης περιόδου αναφοράς από τις 6 Ιουνίου 2009 έως τις 6 Μαρτίου 
2010. 

Η αίτηση EGF/2010/017 DK/LM Midtjylland Machinery της Δανίας υποβλήθηκε στην 
Επιτροπή στις 11 Μαΐου 2010 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες στις 21 
Μαρτίου 2011. Η αίτηση βασίσθηκε στο κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 2 στοιχείο β) του 
κανονισμού ΕΤΠ, που απαιτεί τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα εννέα μηνών 
σε επιχειρήσεις που υπάγονται στον ίδιο κλάδο της NACE αναθ. 2 σε μία περιφέρεια ή σε 
δύο όμορες περιφέρειες επιπέδου NUTS II σε ένα κράτος μέλος.

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 
                                               
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
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εμπορίου ή τη χρηματοπιστωτική κρίση, πράγμα το οποίο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
συνδέεται με τις σοβαρές επιπτώσεις των διαρθρωτικών αλλαγών που επέφερε η 
παγκοσμιοποίηση στον κλάδο της κατασκευής ανεμοκινητήρων στην ΕΕ.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις αρχές της Δανίας, η μείωση της απασχόλησης στhn Midtjylland 
ήταν απρόβλεπτη, δεδομένης της ραγδαίας επέκτασης του τομέα της αιολικής ενέργειας σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Η αποτίμηση της Επιτροπής βασίστηκε επίσης σε περιγραφή της επικράτειας και των 
ενδιαφερομένων αρχών και παραγόντων. Η Midtjylland είναι η πρώτη σε έκταση και η 
δεύτερη σε πληθυσμό από τις πέντε περιφέρειες της Δανίας. Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία 
σιδήρου και μετάλλου, στην οποία περιλαμβάνεται η βιομηχανία κατασκευής 
ανεμογεννητριών, αποτελούν μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού αριθμού των εργαζομένων 
στον δήμο Ringkøbing-Skjern, από ό,τι στο σύνολο της Δανίας (19% και 6% αντίστοιχα ), 
καθιστώντας έτσι την περιφέρεια πιο ευάλωτη στις αρνητικές αλλαγές στον τομέα. Η Δανία 
αναμένει ότι ο αντίκτυπος των απολύσεων θα είναι σημαντικός σε τοπικό επίπεδο· οι 
κοινοποιηθείσες απολύσεις των θιγομένων εργαζομένων αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,5% 
του συνολικού αριθμού των θέσεων απασχόλησης στον δήμο Ringkøbing-Skjern.   

Η συντονισμένη δέσμη εξειδικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθούν, 
συμπεριλαμβανομένης της συμβατότητάς της με τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, περιλαμβάνει μέτρα αποσαφήνισης και αναπροσανατολισμού 
(προκειμένου να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα σχέδια των εργαζομένων), 
συμπληρωματική στήριξη για περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση, εργαστήριο καινοτομίας 
(με έμφαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων ώστε να μπορέσουν να 
συμμετάσχουν σε πειραματική εργασία στις καθαρές τεχνολογίες σε υπάρχουσες 
επιχειρήσεις), σχέδιο καθοδήγησης, ανοιχτή γραμμή για την απόκτηση προσόντων, 
επιδόματα αναζήτησης εργασίας και επιδόματα κινητικότητας.
Οι αρχές της Δανίας επιβεβαίωσαν ότι έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις σχετικά με τη 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.  
Όσον αφορά τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1927/2006, οι αρχές της Δανίας στην αίτησή τους:
• - επιβεβαίωσαν ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ δεν αντικαθιστά τα μέτρα 
που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών 
συμβάσεων·

• - απέδειξαν ότι οι ενέργειες παρέχουν στήριξη σε μεμονωμένους εργαζόμενους και 
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση εταιρειών ή τομέων·

• - επιβεβαίωσαν ότι για τις παραπάνω επιλέξιμες ενέργειες δεν χορηγείται ενίσχυση 
από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ.

Η Δανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι τη χρηματοδοτική συνεισφορά θα διαχειρίζονται και 
θα ελέγχουν οι ίδιοι οργανισμοί που διαχειρίζονται και ελέγχουν και τις παρεμβάσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του οποίου η διαχειριστική αρχή είναι επίσης η Αρχή 
Επιχειρήσεων και Κατασκευών της Δανίας. Ο ρόλος της πιστοποιούσας αρχής θα ανατεθεί σε 
διαφορετικό τμήμα του ίδιου φορέα. Η ελεγκτική αρχή θα είναι η μονάδα ελέγχου ΕΕ της 
Αρχής Επιχειρήσεων και Κατασκευών της Δανίας. 
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Σύμφωνα με την αποτίμηση της Επιτροπής, η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που 
ορίζονται από τον κανονισμό ΕΤΠ και η Επιτροπή συνιστά στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή να εγκρίνει τις αιτήσεις.

Για να κινητοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή υπέβαλε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή αίτηση για τη μεταφορά συνολικού ποσού ύψους 3.944.606 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, και εκφράζει την ικανοποίησή 
της για την ενίσχυση της θέσης 04.05.01. του προϋπολογισμού με 50.000.000 ευρώ, όπως 
προβλέπεται στον 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, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, οι οποίες θα μπορούσαν να 
αποβούν εις βάρος της επίτευξης των διαφόρων πολιτικών στόχων. 
Η διοργανική συμφωνία επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ετησίου ανώτατου 
ορίου των 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Πρόκειται για την δέκατη τέταρτη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου που υποβάλλεται 
στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2011. Συνεπώς, μετά την αφαίρεση του 
ζητούμενου ποσού (3.944.606 ευρώ) από τις διαθέσιμες πιστώσεις μένει ποσό 424.760.999 
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.
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 
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Ταμείου.


