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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η διοργανική συµφωνία της 17ης Μαΐου 20061 επιτρέπει την κινητοποίηση πιστώσεων του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) µέσω µηχανισµού 
ευελιξίας, εντός του ετήσιου ανώτατου ορίου των 500 εκατοµµυρίων EUR, επιπλέον των 
ορίων των σχετικών τοµέων του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Οι κανόνες επιλεξιµότητας για τις 
συνεισφορές από το Ταµείο θεσπίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ)2. Ο κανονισµός 
αυτός τροποποιήθηκε πρόσφατα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 546/20093 ο οποίος επεκτείνει 
προσωρινά το πεδίο εφαρµογής του ΕΤΠ και τροποποιεί τα κριτήρια επιλεξιµότητας. Ο 
τροποποιηµένος κανονισµός εφαρµόζεται στις αιτήσεις που λαµβάνονται από την 1η Μαΐου 
2009.  

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής προέβησαν σε εµπεριστατωµένη εξέταση της αίτησης που 
υπέβαλε η Γερµανία σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, και ιδίως τα άρθρα 1, 
2, 3, 4, 5 και 6. 

 Υπόθεση EGF/2009/017 LT/Kατασκευή κτιρίων 

1. Η Λιθουανία υπέβαλε την αίτηση στην Επιτροπή στις 23 Σεπτεµβρίου 2009. Η 
αίτηση αυτή βασίστηκε στα κριτήρια παρέµβασης του άρθρου 2 στοιχείο β) του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, σύµφωνα µε τα οποία απαιτούνται τουλάχιστον 
500 απολύσεις εντός εννέα µηνών, σε τµήµα NACE 2 σε µία περιφέρεια ή σε δύο 
συνορεύουσες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II, και υποβλήθηκε εντός της 
προθεσµίας των δέκα εβδοµάδων που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ίδιου 
κανονισµού. 

2. Η αίτηση αφορά 1 612 απολύσεις σε 128 επιχειρήσεις που λειτουργούν όλες στον 
κλάδο 41 της NACE 2 Αναθ. 2 (κατασκευή κτιρίων) και ο στόχος είναι να ληφθεί 
ενίσχυση από το ΕΤΠ για 806 από αυτές.  

3. Τα αναλυτικά στοιχεία της αξιολόγησης περιλαµβάνονται στην ανακοίνωση που 
εξέδωσε η Επιτροπή4. 

Με βάση τα συµπεράσµατα της προαναφερόµενης ανακοίνωσης, προτείνεται να γίνει δεκτή η 
αίτηση EGF/2009/017 LT/Κατασκευή κτιρίων που υπέβαλε η Λιθουανία σχετικά µε τις 
απολύσεις στον κλάδο κατασκευής κτιρίων, καθώς παρασχέθηκαν αποδείξεις για την άµεση 
σχέση µεταξύ αυτών των απολύσεων και της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής και 
οικονοµικής κρίσης. Προτάθηκε συντονισµένη δέσµη επιλέξιµων εξατοµικευµένων 
υπηρεσιών, για τις οποίες η συνεισφορά που ζητήθηκε από το ΕΤΠ ανέρχεται σε 1 118 893 
EUR (βλ. επόµενη σελίδα). 

Χρηµατοδότηση 
Ο συνολικός διαθέσιµος ετήσιος προϋπολογισµός του ΕΤΠ ανέρχεται σε 500 εκατ. EUR.  

                                                 
1 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1. 
2 ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1. 
3 ΕΕ L 167 της 29.06.2009, σ. 26. 
4 SEC(2010)21 της 18.01.2010. 
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Ποσό 7 119 592 EUR έχει ήδη κινητοποιηθεί για προηγούµενες αιτήσεις το 2010, ενώ το 
ποσό που παραµένει διαθέσιµο ανέρχεται σε 492 880 408 EUR. Η βοήθεια που προτείνει η 
Επιτροπή βάσει του Ταµείου στηρίζεται στις πληροφορίες που χορήγησε η Λιθουανία. 

Βάσει της αίτησης στήριξης από το Ταµείο που υπέβαλε η Λιθουανία και σύµφωνα µε την 
οποία έχει επηρεαστεί ο τοµέας της κατασκευής κτιρίων, η συνεισφορά από το EΤΠ για τη 
χρηµατοδότηση των συντονισµένων δεσµών εξατοµικευµένων υπηρεσιών ανέρχεται σε 
1 118 893 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 65% του συνολικού κόστους. 

Λαµβάνοντας υπόψη το µέγιστο δυνατό ποσό χρηµατοδοτικής συνεισφοράς από το Ταµείο 
που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1927/2006, καθώς και 
τα υφιστάµενα περιθώρια για την εκ νέου διάθεση πιστώσεων, η Επιτροπή προτείνει την 
κινητοποίηση του ΕΤΠ για το σύνολο του ποσού που προαναφέρεται το οποίο θα διατεθεί 
στο πλαίσιο του τοµέα 1α του δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Μετά τη διάθεση του ζητούµενου ποσού ενίσχυσης θα παραµείνει διαθέσιµο για 
χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων µηνών του έτους ποσοστό 
µεγαλύτερο από το 25% του µέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ, όπως απαιτείται από το 
άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. 

Με την παρούσα πρόταση παρέµβασης του Ταµείου, η Επιτροπή κινεί την απλουστευµένη 
διαδικασία τριµερών συσκέψεων, όπως προβλέπεται στο σηµείο 28 της διοργανικής 
συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, ώστε να επιτευχθεί η συµφωνία των δύο σκελών της 
αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής για την ανάγκη χρησιµοποίησης του Ταµείου και του 
απαιτούµενου ποσού. Η Επιτροπή καλεί το πρώτο από τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής που θα καταλήξει σε συµφωνία για το σχέδιο της πρότασης 
κινητοποίησης, στο κατάλληλο πολιτικό επίπεδο, να ενηµερώσει το άλλο σκέλος και την 
Επιτροπή για τις προθέσεις του. 

Σε περίπτωση διαφωνίας ενός εκ των δύο σκελών της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό 
αρχής, θα συγκληθεί επίσηµη τριµερής σύσκεψη.  

Η Επιτροπή θα υποβάλει χωριστά αίτηση µεταφοράς για να εγγραφούν στον προϋπολογισµό 
του 2010 ειδικές πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωµών, όπως απαιτείται από το 
σηµείο 28 της διοργανικής συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. 
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σχετικά µε την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη:  

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τη διοργανική συµφωνία της 17ης Μαΐου 2006 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία5 και τη χρηστή 
δηµοσιονοµική διαχείριση, και ιδίως το άρθρο 28, 

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
20ής ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση6, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3, 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής7, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) 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 ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται µετά την 
1η Μαΐου 2009 για να συµπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόµενους που απολύθηκαν 
λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 

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

(4) Στις 23 Σεπτεµβρίου 2009, η Λιθουανία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ 
λόγω απολύσεων στον κλάδο της κατασκευής κτιρίων. Η αίτηση αυτή πληροί τις 
απαιτήσεις για τον καθορισµό του ύψους των χρηµατοδοτικών συνεισφορών, 

                                                 
5 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1. 
6 ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1. 
7 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
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σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και, εποµένως, η 
Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί ποσό 1 118 893 EUR. 

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

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 
Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 
2010, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) για 
την παροχή ποσού 
1 118 893 EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωµών. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την […] ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 




