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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/2010/026 PT/Rohde από 
την Πορτογαλία)
(COM(2011)0491 – C7-0222/2011 – 2011/2167(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0491 – C7-0222/2011),

– 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 (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), 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 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, η οποία εγκρίθηκε κατά τη 

                                               
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
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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·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πορτογαλία έχει ζητήσει βοήθεια για περιπτώσεις που αφορούν 
συνολικά 974 απολύσεις (εκ των οποίων οι 680 προορίζονται για στήριξη) σε ένα 
εργοστάσιο και ως επί το πλείστον στον δήμο Santa Maria Da Feira αλλά με αντίκτυπο 
στην παρακείμενη κοινότητα Ovar, με τον δήμο και την κοινότητα να ευρίσκονται 
αντιστοίχως εντός δύο περιφερειών NUTS II, της Norte και της Centro·

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, βάσει της οποίας διαδικασίας 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 καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ορατότητα του Ταμείου·

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 κάθε ξεχωριστού απολυθέντος 
εργαζόμενου· υπογραμμίζει, περαιτέρω, ότι τα μέτρα που χρηματοδοτεί το ΕΤΠ πρέπει να 
αποσκοπούν 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 
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το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως ξεχωριστό ειδικό μέσο με δικούς του στόχους και προθεσμίες 
και δικαιούται επομένως ιδιαίτερες πιστώσεις ώστε να αποφεύγονται οι μεταφορές από 
άλλες θέσεις, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, γεγονός που ενδέχεται να αποβεί εις βάρος 
της επίτευξης των διαφόρων πολιτικών στόχων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προβλεπόμενη ενίσχυση της θέσης 04°05°01 του 
προϋπολογισμού του ΕΤΠ με 50°000°000 ευρώ μέσω του διορθωτικού προϋπολογισμού
2/2011, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του ποσού που χρειάζεται για τη 
παρούσα αίτηση·

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

για 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/2010/026 PT/Rohde από 
την Πορτογαλία)

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) Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 
1η Μαΐου 2009 ώστε να συμπεριλαμβάνει 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) Η Πορτογαλία υπέβαλε στις 26 Νοεμβρίου 2010 αίτηση για την κινητοποίηση του 
ΕΤΠ για περιπτώσεις που αφορούν συνολικά 974 απολύσεις (εκ των οποίων οι 680 
προορίζονται για στήριξη) σε μία επιχείρηση του κλάδου της υποδηματοποιίας, ως επί 
το πλείστον στον δήμο Santa Maria Da Feira αλλά με αντίκτυπο στην παρακείμενη 

                                               
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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κοινότητα Ovar, με τον δήμο και την κοινότητα να ευρίσκονται αντιστοίχως εντός δύο 
περιφερειών NUTS II, της Norte και της Centro. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις 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 1°449°500 ευρώ.

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

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 1°449°500 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. 

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου
2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1, καθώς και στο 
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 την κατηγορία 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 και προκειμένου να κινητοποιηθεί το Ταμείο κατόπιν θετικής 
αξιολόγησης μιας αίτησης, η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου και, ταυτόχρονα, την αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς 
πιστώσεων. Παράλληλα, είναι δυνατή η διοργάνωση τριμερούς διαλόγου για την επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του Ταμείου και το ύψος των απαιτούμενων ποσών. Ο 
τριμερής διάλογος μπορεί να έχει απλοποιημένη μορφή.

II. Κατάσταση πραγμάτων: η πρόταση της Επιτροπής 

Στις 17 Αυγούστου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση 
του ΕΤΠ υπέρ της Πορτογαλίας προκειμένου να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά 
εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης.

Πρόκειται για την δέκατη έκτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 
2011 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1°449°500 ευρώ από το ΕΤΠ υπέρ της 
Πορτογαλίας. Αφορά 974 απολύσεις (εκ των οποίων οι 680 προορίζονται για στήριξη) σε μία 
επιχείρηση του κλάδου της υποδηματοποιίας, ως επί το πλείστον στον δήμο Santa Maria Da 
Feira αλλά με αντίκτυπο στην παρακείμενη κοινότητα Ovar, με τον δήμο και την κοινότητα 
να ευρίσκονται αντιστοίχως εντός δύο περιφερειών NUTS II, της Norte και της Centro της 
Πορτογαλίας, κατά τη διάρκεια της εννεάμηνης περιόδου αναφοράς από τις 19 Μαΐου 2010 
έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2010. 

Η αίτηση EGF/2010/026 PT/Rohde από την Πορτογαλία, υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 26 
Νοεμβρίου 2010 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 19 Μαΐου 2011. Η 
αίτηση βασίσθηκε στο κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 2 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, 
το οποίο 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 
                                               
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
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όμορες περιφέρειες επιπέδου NUTS II σε ένα κράτος μέλος.

Ένα από τα κριτήρια της αποτίμησης της Επιτροπής ήταν η αξιολόγηση της σύνδεσης μεταξύ 
των απολύσεων και των μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου 
εμπορίου ή της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σύμφωνα με τις αρχές της Πορτογαλίας, οι 
κλάδοι της ένδυσης και της υπόδησης έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση. Αυτοί οι κλάδοι 
είναι πολύ ευάλωτοι σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η απώλεια αγοραστικής δύναμης των 
καταναλωτών. Η οικονομική ύφεση είχε αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, τα 
ποσοστά της ανεργίας αυξήθηκαν, κι αυτό επηρέασε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 
Κατά συνέπεια, οι μεταποιητικοί κλάδοι της οικονομίας γνώρισαν απότομη πτώση των 
πωλήσεων και της παραγωγής. Οι πορτογαλικές αρχές αναφέρουν ότι στην Πορτογαλία 
σημειώθηκε πτώση του ΑΕγχΠ κατά τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2008 και κατά τη 
διάρκεια του 2009 (μείωση 4% σύμφωνα με την Banco de Portugal). Τόσο ο κλάδος της 
ένδυσης όσο και αυτός της υπόδησης σημείωσαν μείωση στις εξαγωγές (24 εκατ. ευρώ στην 
ένδυση, 6 εκατ. ευρώ στην υπόδηση). Οι πορτογαλικές εξαγωγές στον κλάδο της υπόδησης 
μειώθηκαν το 2009 στα 1 207 εκατ. ευρώ, ήτοι μείωση κατά 6,4% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος.

Η εταιρεία Rohde διατήρησε σταθερή την θέση της στην αγορά παρά τις αυξανόμενες 
δυσκολίες που δημιουργεί ο εντεινόμενος ανταγωνισμός, η άνοδος της Κίνας που 
μετατρέπεται σε παγκόσμιο πρωταγωνιστή στον κλάδο και η διαρκώς αυξανόμενη σημασία 
που αποκτούν χώρες όπως το Βιετνάμ, η Ινδία και η Ινδονησία. Η κατάσταση εντούτοις της 
εταιρείας Rohde επλήγη από την πτώση των πωλήσεων, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί 
επίσης η θέση της Rohde στην ευρωπαϊκή αγορά. Τελικό αποτέλεσμα της κρίσης και της 
μειωμένης επενδυτικής ικανότητας ήταν η χρεοκοπία της μητρικής επιχείρησης με έδρα το 
Schwalmstadt της Γερμανίας.  

Ο όμιλος Rohde εντάχθηκε στη συνέχεια σε σχέδιο ανασυγκρότησης, βάσει του οποίου η 
εταιρεία αγοράστηκε από κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε η επενδυτική εταιρεία Square 
Four και η τράπεζα Morgan Stanley, σε μια προσπάθεια να διασωθεί η εταιρεία Rohde και το 
επίπεδο παραγωγής της. Το εργοστάσιο της Πορτογαλίας επρόκειτο αρχικά, βάσει του 
σχεδιασμού, να παραμείνει στο παραγωγικό δυναμικό. Ο όμιλος εντούτοις επέλεξε εντέλει να 
μειώσει σημαντικά το μέγεθός του. Αυτές οι περιστάσεις, μαζί και με τις μειωμένες 
παραγγελίες από τη μητρική επιχείρηση, επηρέασαν την κατάσταση του εργοστασίου της 
Rohde που εδρεύει στη Santa Maria da Feira της Πορτογαλίας, με αποτέλεσμα την έναρξη 
διαδικασίας αφερεγγυότητας τον Σεπτέμβριο του 2009, η οποία οδήγησε τελικά στο κλείσιμο 
του εργοστασίου και στην απόλυση των εργαζομένων.

Η προς χρηματοδότηση συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της συμβατότητάς της με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, περιλαμβάνει μέτρα για την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας:

• Ενημέρωση και καθοδήγηση: οι ενημερωτικές δράσεις συνίστανται στην πληροφόρηση 
όλων των πιθανών δικαιούχων σχετικά με τα διαθέσιμα μέτρα, στην ενθάρρυνση των 
εργαζομένων να συμμετάσχουν ενεργά στα εν λόγω μέτρα, στην παροχή πληροφόρησης 
σε θέματα αγοράς εργασίας, καθώς και στον καθορισμό και στην προσαρμογή των 
προσωπικών σχεδίων απασχόλησης του καθενός, ώστε αυτά να περιλαμβάνουν περιγραφή 
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των μέτρων στα οποία προτίθενται να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι. Αυτή η καταγραφή 
του προφίλ θα διενεργηθεί από τα Γραφεία Εργασίας και δεν συγχρηματοδοτείται από το 
ΕΤΠ. Αναμένεται ότι 250 από τους εργαζόμενους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση θα 
επιλέξουν να παρακολουθήσουν συνεδρίες πιο σύνθετης καθοδήγησης. Σ' αυτές τις 
συνεδρίες θα ενθαρρυνθούν οι εργαζόμενοι να στραφούν προς την επαγγελματική 
κατάρτιση, τον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό και την προσωπική ανάπτυξη, η οποία 
περιλαμβάνει προαγωγή της αυτοεκτίμησης και τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Κατά τη 
διάρκεια αυτών των δράσεων, οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν επιδόματα σίτισης και 
μεταφοράς. 

• Αναγνώριση, επικύρωση και πιστοποίηση ικανοτήτων: με τη βοήθεια αναγνωρισμένων 
Κέντρων Νέων Ευκαιριών οι εργαζόμενοι θα προσδιορίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
που έχουν αποκτήσει σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε τυπικό και άτυπο πλαίσιο. Κατά 
τη διάρκεια ατομικών και ομαδικών συνεδριών, μαζί με επαγγελματίες εκπαιδευτές, θα 
ετοιμάσουν φάκελο που θα περιέχει τα τεκμήρια της μαθησιακής τους πορείας. Θα 
συσταθούν ειδικές επιτροπές για τους εργαζομένους που χρειάζονται συγκεκριμένες 
ικανότητες, έτσι ώστε να αποκτήσουν απολυτήριο σχολείου ή πιστοποιητικό 
επαγγελματικής επάρκειας. Τα Κέντρα Νέων Ευκαιριών  θα λειτουργήσουν με τη βοήθεια 
των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης υπό κοινή διαχείριση. 

• Επαγγελματική κατάρτιση: οι εργαζόμενοι θα λάβουν την πλέον ενδεδειγμένη κατάρτιση 
ανάλογα με το μορφωτικό τους επίπεδο και τον βαθμό των δεξιοτήτων τους, η οποία θα 
τους βοηθήσει να επανενταχθούν γρήγορα στην απασχόληση. Θα διεξαχθούν μαθήματα 
κατάρτισης ενηλίκων για τα οποία θα απονέμεται διπλή πιστοποίηση (εκπαιδευτική και 
επαγγελματική). Μερικά θα γίνουν βάσει ενοτήτων (ευέλικτη κατάρτιση οργανωμένη σε 
ταχύρρυθμους κύκλους κατάρτισης, η οποία παρουσιάζεται στα κριτήρια αναφοράς για 
την κατάρτιση μέσα στον εθνικό κατάλογο επαγγελματικών προσόντων) και μερικά θα 
αποτελούν εξειδικευμένη κατάρτιση, κατάλληλη για τις ειδικές ανάγκες της αγοράς 
εργασίας (δράσεις που δεν περιλαμβάνονται στον εθνικό κατάλογο επαγγελματικών 
προσόντων). Τα μαθήματα κατάρτισης θα παρέχονται από τα Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και από άλλους φορείς αναγνωρισμένης αρμοδιότητας βάσει των στοιχείων 
του IEFP. Θα παρέχονται, με αυστηρούς όρους και όρια, επιδόματα κατάρτισης, σίτισης 
και μεταφοράς, ατομική ασφάλιση κατά ατυχημάτων και κατάλυμα. 

• Επιχορήγηση για κατάρτιση κατόπιν προσωπικής πρωτοβουλίας: το μέτρο αυτό θα δώσει 
τη δυνατότητα σε εργαζομένους να συμμετάσχουν σε κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης, 
τα οποία θα συμφωνηθούν στο πλαίσιο των προσωπικών τους σχεδίων απασχόλησης και 
τα οποία παρέχονται από αναγνωρισμένα ιδρύματα κατάρτισης. Οι συμμετέχοντες στην 
κατάρτιση αυτού του τύπου θα λάβουν επιχορήγηση με αυστηρούς όρους. Θα μπορούν δε 
να παρακολουθήσουν, διαδοχικά ή ταυτόχρονα, περισσότερους από έναν κύκλους 
μαθημάτων, υπό τον όρο ότι δεν θα υπερβούν τα καθορισμένα όρια. 

• Υποστήριξη για ατομική αναζήτηση εργασίας: πρόκειται για επιχορήγηση που παρέχεται 
σε εργαζομένους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης της δέσμης μέτρων 
του ΕΤΠ, βρίσκουν μόνοι τους νέα θέση εργασίας, είτε με σύμβαση αορίστου χρόνου είτε 
για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. Το ποσό διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια της 
σύμβασης εργασίας και μπορεί να αυξηθεί αν ο νέος τόπος εργασίας απέχει περισσότερο 
από 100 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας του εργαζομένου.
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• Κίνητρα για προσλήψεις: με σκοπό την τόνωση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, 
μπορεί να δοθεί οικονομική στήριξη σε εργοδοτικούς φορείς που υπογράφουν συμβάσεις 
πλήρους απασχόλησης με εργαζομένους που είναι δικαιούχοι της παρέμβασης του ΕΤΠ. 
Οι συμβάσεις πρέπει να έχουν ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών, ενώ το καταβαλλόμενο 
οικονομικό κίνητρο είναι μεγαλύτερο για όσους προσλαμβάνουν εργαζομένους με 
συμβάσεις αορίστου χρόνου. 

• Επιχειρηματική υποστήριξη: για τους εργαζομένους που επιθυμούν να δημιουργήσουν 
δική τους επιχείρηση θα οργανωθεί κατάρτιση με στόχο την απόκτηση ειδικών γνώσεων 
και ικανοτήτων για την ίδρυση και τη διοίκηση μικρών επιχειρήσεων. Η παρακολούθηση 
των μαθημάτων κατάρτισης θα είναι υποχρεωτική και απαραίτητη προϋπόθεση για την 
έκδοση της απόφασης με την οποία θα παρέχεται στήριξη για την ίδρυση της νέας 
επιχείρησης, εκτός αν υπάρχει επιβεβαιωμένη προϋπάρχουσα κατάρτιση ή συναφής πείρα. 
Η τεχνική υποστήριξη του εγχειρήματος περιλαμβάνει δραστηριότητες που αποσκοπούν 
στη στήριξη της ανάπτυξης της επιχειρηματικής ιδέας, στην κατάρτιση του 
επιχειρηματικού σχεδίου, στη σύσταση της εταιρείας και στην παρακολούθηση του 
εγχειρήματος κατά το πρώτο έτος υλοποίησής του.

• Υποστήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης: οι εργαζόμενοι θα λάβουν μη επιστρεπτέα 
επιδότηση 20.000 ευρώ για κάθε θέση απασχόλησης που θα δημιουργήσουν, 
συμπεριλαμβανομένης της δικής τους, με ανώτατο όριο τις τρεις θέσεις.  Οι θέσεις 
εργασίας που θα δημιουργηθούν πρέπει να καλυφθούν από δικαιούχους του ΕΤΠ ή από 
ανέργους εγγεγραμμένους στα Γραφεία Εργασίας της περιφέρειας, και πρέπει να είναι 
πλήρους απασχόλησης με διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών.  Επιδόματα σίτισης και 
μεταφοράς καθώς και ατομική ασφάλιση κατά ατυχημάτων θα παρέχονται με αυστηρά 
όρια και προϋποθέσεις.

• Σχέδιο ένταξης: το σχέδιο αυτό θα προσφέρει στους εργαζομένους εργασιακή πείρα 
τουλάχιστον 30 ωρών την εβδομάδα για διάστημα έξι έως δώδεκα μηνών. Ο στόχος είναι 
να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι αυτοί δεν θα χάσουν την επαφή τους με άλλους 
εργαζομένους, δεν θα απομονωθούν, δεν θα αποθαρρυνθούν και θα έχουν την ευκαιρία να 
αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες και άρα να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά 
τους μετά την περίοδο ένταξης. Οι εργαζόμενοι θα τοποθετηθούν για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα σε εργοδότες που θα είναι μη κερδοσκοπικοί φορείς. Κατ' αυτό τον 
τρόπο θα δικαιούνται επιδόματα σίτισης και μεταφοράς, ασφάλεια και μηνιαία επιδότηση 
αντί μισθού.

Όσον αφορά τα κριτήρια που περιέχονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1927/2006, οι πορτογαλικές αρχές στην αίτησή τους και στα συμπληρωματικά στοιχεία:
• 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 ατομική στήριξη σε 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.
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Όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, η Πορτογαλία ενημέρωσε την Επιτροπή 
ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα ανατεθούν στο Instituto 
do Emprego e Formação Profissional, I.P., δηλ. στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Η 
συνολική διαχείριση ασκείται από την Υπηρεσία Απασχόλησης, και με τη βοήθεια της 
Υπηρεσίας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Υπηρεσίας Οικονομικού και Διαχειριστικού 
Ελέγχου και των περιφερειακών αντιπροσωπειών των περιφερειών Norte και Centro . Η 
συνολική οικονομική διαχείριση έχει ανατεθεί στην Υπηρεσία Οικονομικού και 
Διαχειριστικού Ελέγχου. Αρμόδιες για την έγκριση και την καταβολή των ενισχύσεων είναι 
οι περιφερειακές αντιπροσωπείες των περιφερειών Norte και Centro. Τα περισσότερα 
ενεργητικά μέτρα θα υλοποιηθούν από τα Γραφεία Εργασίας και τους συμπράττοντες φορείς, 
δηλ. τα κοινά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης των δήμων και κοινοτήτων που έχουν 
πληγεί περισσότερο. Η Πορτογαλία διαβεβαίωσε ότι θα τηρηθεί η αρχή του διαχωρισμού 
καθηκόντων μεταξύ και εντός των αρμόδιων φορέων.
Το Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE, I.P.), δηλ. το Ίδρυμα Διαχείρισης 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, θα είναι αρμόδιο για τους λογιστικούς και λοιπούς 
ελέγχους όσον αφορά την παρούσα αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ.

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 την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή υπέβαλε στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 1°449°500 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 ξεχωριστό ειδικό μέσο με δικούς του στόχους και 
προθεσμίες και δικαιούται επομένως ιδιαίτερες πιστώσεις ώστε να αποφεύγονται οι 
μεταφορές από άλλες θέσεις, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, γεγονός που ενδέχεται να αποβεί 
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 τη δέκατη έκτη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου που υποβάλλεται στην 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2011. Συνεπώς, μετά την αφαίρεση του ζητούμενου 
ποσού (1°449°500 ευρώ) από τις διαθέσιμες πιστώσεις μένει ποσό 418°963°631 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
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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 προσφέρει 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.


