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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 19.10.2010 
COM(2010) 582 τελικό 

C7-0334/10   

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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/2010/014 SI/Mura από τη Σλοβενία) 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

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 διαχείριση1 επιτρέπει την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) µέχρι το ποσό των 500 εκατοµµυρίων ευρώ 
ετησίως, πέραν και επιπλέον των σχετικών κονδυλίων του δηµοσιονοµικού πλαισίου.  

Οι κανόνες χορήγησης των συνεισφορών του ΕΤΠ ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, 
σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση2. 

Στις 28 Απριλίου 2010, η Σλοβενία υπέβαλε την αίτηση EGF/2010/014 SI/Mura και ζήτησε 
χρηµατοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ λόγω απολύσεων στην εταιρεία Mura, European 
Fashion Design, Proizvodjna oblačil, d.d. (στο εξής «Mura») στη Σλοβενία. 

Έπειτα από ενδελεχή εξέταση της αίτησης, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα, σύµφωνα 
µε το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, ότι πληρούνται οι όροι 
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς που προβλέπονται από τον εν λόγω κανονισµό. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ THΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Κύρια στοιχεία:  
Αριθ. αναφοράς ΕΤΠ EGF/2010/014 
Κράτος µέλος Σλοβενία 
Άρθρο 2 στοιχείο α) 
Κύρια επιχείρηση Mura 
Προµηθευτές / Παραγωγοί των επόµενων σταδίων του 
προϊόντος 

0 

Περίοδος αναφοράς 21.10.2009 – 20.2.2010 
Ηµεροµηνία έναρξης των εξατοµικευµένων υπηρεσιών 26.10.2009 
Ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 28.4.2010 
Απολύσεις στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς: 2 554 
Απολύσεις πριν από / µετά την περίοδο αναφοράς 0 
Σύνολο επιλέξιµων απολύσεων 2 554 
Απολυµένοι εργαζόµενοι για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση 2 554 

∆απάνες για τις εξατοµικευµένες υπηρεσίες (σε ευρώ) 3 325 370 
∆απάνες για τη χρήση του ΕΤΠ3 (σε ευρώ) 133 000 
∆απάνες για τη χρήση του (%) 3,8 
Συνολικός προϋπολογισµός (σε ευρώ) 3 458 370 
Συνεισφορά του ΕΤΠ (65 %) (σε ευρώ) 2 247 940 

1. Η αίτηση υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 28 Απριλίου 2010 και συµπληρώθηκε µε 
πρόσθετα στοιχεία για το διάστηµα έως τις 24 Ιουνίου 2010. 

                                                 
1 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1. 
2 ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1. 
3 Σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. 
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2. Η αίτηση πληροί τους όρους για παρέµβαση του ΕΤΠ, που αναφέρονται στο άρθρο 2 
στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, και υποβλήθηκε εντός της 
προθεσµίας των 10 εβδοµάδων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 του εν λόγω 
κανονισµού. 

Σύνδεση των απολύσεων µε τις µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που επήλθαν στο 
παγκόσµιο εµπόριο λόγω της παγκοσµιοποίησης ή της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής 
και οικονοµικής κρίσης 

3. Η Σλοβενία, για να αποδείξει τη σύνδεση µεταξύ των απολύσεων και της 
παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης, ισχυρίζεται ότι, µετά τις 
ενθαρρυντικές επιδόσεις της κλωστοϋφαντουργίας στην ΕΕ-27 το 2007, σηµειώθηκε 
σηµαντική υποχώρηση το 2008 λόγω της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης. Οι δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζουν ορισµένοι τοµείς που είναι τελικοί 
χρήστες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ήτοι, κατασκευές, 
αυτοκινητοβιοµηχανία και στέγαση), σε συνδυασµό µε την αύξηση του κόστους 
παραγωγής, έβλαψαν τον κλωστοϋφαντουργικό τοµέα. Οι σλοβενικές αρχές 
παραθέτουν στατιστικά στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι το πρώτο τρίµηνο του 
2009 η παραγωγή υποχώρησε κατά 23 % στην κλωστοϋφαντουργία και κατά 14 % 
στον τοµέα των ειδών ένδυσης σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 2008. Αυτή η 
µείωση της ζήτησης έγινε άµεσα αισθητή στη Σλοβενία: από τον Ιούνιο του 2008 
έως τον ∆εκέµβριο του 2009 χάθηκαν 4 297 θέσεις εργασίας στον τοµέα των ειδών 
ένδυσης, πράγµα που αντιπροσωπεύει το 46 % του συνόλου των θέσεων που 
υπήρχαν τον Ιούνιο του 2008 στον εν λόγω τοµέα. Οµοίως, κατά την ίδια περίοδο, 
χάθηκαν 2 030 θέσεις εργασίας στην κλωστοϋφαντουργία, αριθµός που 
αντιπροσωπεύει το 27 % του συνόλου των θέσεων που υπήρχαν τον Ιούνιο του 2008 
στον εν λόγω τοµέα.  

Απόδειξη του αριθµού των απολύσεων και συµµόρφωση µε τα κριτήρια του άρθρου 2 
στοιχείο α) 

4. Η Σλοβενία υπέβαλε την αίτηση αυτή µε βάση το κριτήριο παρέµβασης του άρθρου 
2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, που απαιτεί τουλάχιστον 500 
απολύσεις σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών σε επιχείρηση κράτους µέλους, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων τους οποίους απολύουν οι προµηθευτές 
της ή οι παραγωγοί των επόµενων σταδίων του προϊόντος. 

5. Στην αίτηση γίνεται λόγος για 2 554 απολύσεις σε µία επιχείρηση, την Mura, κατά 
την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων µηνών από τις 21 Οκτωβρίου 2009 έως τις 20 
Φεβρουαρίου 2010. Όλες αυτές οι απολύσεις υπολογίστηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 
2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. 

Εξήγηση της απρόβλεπτης φύσης των εν λόγω απολύσεων 

6. Οι σλοβενικές αρχές υποστηρίζουν ότι η εταιρεία Mura, προσαρµοζόµενη στη νέα 
δοµή που ζητούσαν οι πελάτες της [όπως παραγωγή µικρών σειρών, ευελιξία, 
παραγωγή προϊόντων ακριβώς τη στιγµή που χρειάζονται (just in time)], κατόρθωσε 
τα τελευταία χρόνια να εξασφαλίσει συµβάσεις µε επιχειρηµατικούς εταίρους όπως 
η Hugo Boss, η Escada, η René Lezard, η Strellson, η Windsor κ.λπ., που ζητούν τις 
πιο απαιτητικές και άψογες υπηρεσίες παραγωγής. Από το 2003, όταν η Mura 
προέβη σε ευρεία αναδιάρθρωση, η προστιθέµενη αξία ανά εργαζόµενο αυξήθηκε 
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κατά 21 % και η παραγωγικότητα κατά 23 %. Η πρόσφατη καταγγελία συµβάσεων 
από ορισµένους µεγάλους πελάτες της Mura (Hugo Boss, Escada και René Lezard) 
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί. Η έλλειψη παραγγελιών λόγω της οικονοµικής και 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης ήταν ένας ακόµη απρόβλεπτος παράγοντας. 

Προσδιορισµός των επιχειρήσεων που προέβησαν σε απολύσεις και των εργαζοµένων 
για τους οποίους ζητείται ενίσχυση 

7. Στην αίτηση γίνεται λόγος για συνολικά 2 554 απολυµένους σε µία επιχείρηση, την 
Mura, και ζητείται ενίσχυση για όλους. 

8. Η κατανοµή των εργαζοµένων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση έχει ως εξής: 

Κατηγορία Αριθµός Ποσοστό 
Άνδρες 552 21,6 
Γυναίκες 2 002 78,4 
Υπήκοοι της ΕΕ 2 554 100,0 
Μη υπήκοοι της ΕΕ 0 0 
15-24 ετών 1 > 0 
25-54 ετών 2 455 96,1 
55-64 ετών 98 3,9 

Στις ανωτέρω κατηγορίες περιλαµβάνονται 583 εργαζόµενοι4 (22,8 %) µε 
µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή αναπηρία. 

9. Από πλευράς επαγγελµατικών κατηγοριών, η κατανοµή έχει ως εξής: 

Κατηγορία Αριθµός Ποσοστό 
Κατασκευαστές ενδυµάτων 1 077 42,2 
Εργάτες κλωστοϋφαντουργίας 70 2,7 
Έµποροι 43 1,7 
Οικονοµολόγοι και συναφή επαγγέλµατα 37 1,4 
Εγκαταστάτες και υδραυλικοί 29 1,1 
Υπάλληλοι διοίκησης 20 0,8 
Μεταλλοτεχνίτες 20 0,8 
Άλλοι5 156 6,1 
∆εν διευκρινίζεται 1 102 43,1 

10.  Επιπλέον, οι σλοβενικές αρχές προέβησαν επίσης στην παρακάτω κατανοµή των 
εργαζοµένων µε βάση το µορφωτικό τους επίπεδο: 

Κατηγορία Αριθµός Ποσοστό 
Μη ολοκληρωµένη πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση 

1 114 43,6 

Πρωτοβάθµια και κατώτερη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

237 9,3 

Ανώτερη επαγγελµατική δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση 

16 0,6 

                                                 
4 Αυτό το σχετικά υψηλό ποσοστό οφείλεται στο γεγονός ότι µία από τις εταιρίες του οµίλου Mura 

εφάρµοζε πολιτική απασχόλησης ατόµων µε αναπηρία. 
5 Καλύπτει µεγάλο αριθµό µικρών κατηγοριών, όπως χηµικούς, ηλεκτρολόγους, καλλιεργητές φυτών 

κ.λπ. 
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Ανώτερη τεχνική δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση 

797 31,2 

Γενική ανώτερη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση 

319 12,5 

Ανώτερα επαγγελµατικά προγράµµατα 35 1,4 
Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση 30 1,2 
∆ιδακτορικός ή µεταπτυχιακός τίτλος 1 - 
∆εν διευκρινίζεται 5 0,2 

11. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, η Σλοβενία 
διαβεβαίωσε ότι εφαρµόστηκε πολιτική ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών και 
ότι τηρήθηκε η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, πράγµα που θα 
εξακολουθήσει να γίνεται και κατά τα διάφορα στάδια της παρέµβασης του ΕΤΠ, 
ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στο εν λόγω Ταµείο. 

Περιγραφή της θιγόµενης περιοχής, των αρχών και των σχετικών παραγόντων της 

12. Η περιοχή που πλήττεται κυρίως από τις απολύσεις είναι η περιφέρεια NUTS III 
Pomurje (SI011). Στην περιφέρεια αυτή υπάρχουν 26 δήµοι, που εντάσσονται σε 
τέσσερις διοικητικές µονάδες. 

13. Οι αρµόδιες αρχές είναι το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, η Υπηρεσία Απασχόλησης της Σλοβενίας και το περιφερειακό της 
γραφείο στην Murska Sobota, καθώς και οι 26 δήµοι της περιφέρειας. Άλλοι 
εµπλεκόµενοι παράγοντες είναι η συνδικαλιστική οργάνωση του οµίλου Mura, το 
Ταµείο Εργασίας του Prekmurje και το Περιφερειακό Ταµείο Εργασίας του Pomurje, 
το Επιµελητήριο Βιοτεχνικών και Μικρών Επιχειρήσεων της Σλοβενίας, το 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Σλοβενίας και το Κέντρο Κοινωνικής 
Εργασίας της Murska Sobota. 

Αναµενόµενος αντίκτυπος των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 

14. Οι σλοβενικές αρχές ισχυρίζονται ότι οι θέσεις εργασίας που δηµιούργησε η εταιρεία 
Mura ήταν πολύ σηµαντικές για την περιφέρεια Pomurje, η οποία παρουσίαζε 
οικονοµική υστέρηση σε σχέση µε τον µέσο όρο της Σλοβενίας. Λόγω της 
οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης η κατάσταση επιδεινώθηκε πολύ 
περισσότερο. Το 2008 στην περιφέρεια Pomurje, σε σύγκριση µε τον σλοβενικό 
µέσο όρο, το εισόδηµα ανά εργαζόµενο ήταν χαµηλότερο κατά 33 %, η 
προστιθέµενη αξία ανά εργαζόµενο ήταν χαµηλότερη κατά 30 % και ο µισθός ανά 
εργαζόµενο σε εταιρεία ήταν χαµηλότερος κατά 20 %.  

15. Στην αρχή του 2008 η Mura απασχολούσε 3 135 εργαζοµένους. Ο αριθµός αυτός 
αντιπροσώπευε ποσοστό µεγαλύτερο από το 7 % των εργαζοµένων της περιφέρειας 
Pomurje. Εκτός από τη Mura Pomurka πτώχευσε άλλη µία µεγάλη εταιρεία της 
περιφέρειας Pomurje. Ως εκ τούτου, οι απολύσεις στη Mura θα έχουν σηµαντικό 
τοπικό και περιφερειακό αντίκτυπο. 

Συντονισµένη δέσµη εξατοµικευµένων υπηρεσιών προς χρηµατοδότηση και λεπτοµερής 
περιγραφή των εκτιµώµενων δαπανών, συµπεριλαµβανοµένης της 
συµπληρωµατικότητάς της µε ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταµεία 
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16. Προτείνονται τα ακόλουθα είδη µέτρων, ο συνδυασµός των οποίων θα διαµορφώσει 
µια συντονισµένη δέσµη εξατοµικευµένων υπηρεσιών, µε στόχο την επανένταξη των 
εργαζοµένων στην αγορά εργασίας. 

– Αρωγή για την αναζήτηση εργασίας (εργαστήριο 2009): Τα µέτρο αυτό 
περιλαµβάνει τη διεξαγωγή δύο εργαστηρίων, από τα οποία το ένα θα έχει 
διάρκεια 15 ωρών και το άλλο διάρκεια έξι ωρών, σε οµάδες από 15 
συµµετέχοντες. Σκοπός των εργαστηρίων είναι η ενηµέρωση των απολυµένων 
εργαζοµένων για τα δικαιώµατά τους και για τις υποχρεώσεις του εργοδότη, η 
κατάρτιση σχεδίων ανάπτυξης σταδιοδροµίας και η παροχή βοήθειας στους 
απολυµένους εργαζοµένους προκειµένου να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας 
και να γνωρίσουν άλλες τεχνικές που θα τους φανούν χρήσιµες κατά την 
αναζήτηση νέας εργασίας.  

– Αρωγή για την αναζήτηση εργασίας (εργαστήριο I/2010): Το εργαστήριο αυτό, 
που θα διαρκέσει οκτώ ώρες και θα οργανωθεί σε οµάδες 10 έως 15 
συµµετεχόντων, έχει στόχο να ενηµερωθούν οι απολυµένοι εργαζόµενοι για τις 
δυνατότητες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, να αποκτήσουν δεξιότητες 
στην τεχνική των συνεντεύξεων και να µάθουν να αντιµετωπίζουν την αποτυχία. 

– Κατάρτιση και επανακατάρτιση (εργαστήριο II): Το µέτρο αυτό περιλαµβάνει τη 
διεξαγωγή ενός εργαστηρίου µε στόχο τον καλύτερο προσδιορισµό του ατοµικού 
στόχου απασχόλησης κάθε απολυµένου εργαζοµένου και την εξασφάλιση της 
δραστήριας συµµετοχής του σε ενεργητικά µέτρα απασχόλησης. Περιλαµβάνει 
συνδυασµό οµαδικής εργασίας, εργασίας µε ειδικούς από διάφορους τοµείς και 
ατοµική συµβουλευτική καθοδήγηση. Η συνολική διάρκεια αυτού του µέτρου 
ανέρχεται σε οκτώ µήνες. 

– «Λέσχη» απασχόλησης: Πρόκειται για συνδυασµό ενός προγράµµατος 
κατάρτισης δύο εβδοµάδων, µετά το οποίο θα ακολουθήσουν δυόµισι µήνες 
εντατικών δραστηριοτήτων αναζήτησης εργασίας, µε τη βοήθεια ενός 
συµβούλου. Το µέτρο αυτό απευθύνεται σε απολυθέντες εργαζόµενους οι οποίοι 
έχουν σαφώς προσδιορισµένο στόχο απασχόλησης. 

– Επαγγελµατικός προσανατολισµός (σηµεία πληροφόρησης): Σκοπός των σηµείων 
πληροφόρησης είναι η δυνατότητα επαφής µε εργαζόµενους που δυσκολεύονται 
να συµµετάσχουν στα εργαστήρια, έτσι ώστε να ενηµερωθούν και οι εργαζόµενοι 
αυτοί για τις δυνατότητες κατάρτισης και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά 
εργασίας. Θα δηµιουργηθούν σηµεία πληροφόρησης σε δηµόσιους χώρους και 
των 27 δήµων των περιφερειών Prekmurje και Pomurje. 

– Συνεργασία µε τους εργοδότες: Το µέτρο αυτό έγκειται στον προσδιορισµό των 
ευκαιριών απασχόλησης και των αναγκών των εργοδοτών και έχει σκοπό να 
ενθαρρύνει τους εργοδότες να προσλάβουν νέους εργαζόµενους. Επιδιώκει επίσης 
να κατευθύνει κατάλληλους υποψηφίους, από τους απολυµένους εργαζοµένους, 
σε πιθανούς νέους εργοδότες. 

– Προώθηση της επιχειρηµατικότητας: Το µέτρο αυτό περιλαµβάνει µια έκθεση 
διάρκειας µιας εβδοµάδας µε την επωνυµία «Ηµέρες απασχόλησης», όπου οι 
εργοδότες θα παρουσιάσουν τις επιχειρήσεις τους και θα υπάρχει δυνατότητα 
άµεσης επαφής µεταξύ ατόµων που προσφέρουν και ατόµων που ζητούν εργασία. 
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– Εργαστήρια ενθάρρυνσης: Τα εργαστήρια αυτά, που απαρτίζονται από δύο 
επτάωρες ενότητες και θα διεξαχθούν σε οµάδες 10 έως 15 συµµετεχόντων, έχουν 
σκοπό να αλλάξουν τη νοοτροπία µιας επιλεγµένης οµάδας-στόχου, προκειµένου 
να ενθαρρυνθούν οι συµµετέχοντες να αναζητήσουν ενεργά νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης. Τα εργαστήρια αυτά απευθύνονται στους λιγότερο «αισιόδοξους» 
εργαζοµένους, που αντιµετωπίζουν µικρά προβλήµατα υγείας. 

– Εργαστήρια νευρογλωσσολογίας: Το µέτρο αυτό περιλαµβάνει εργαστήρια 
διάρκειας 18 ωρών σε οµάδες 10 έως 15 συµµετεχόντων, µε στόχο να 
ενθαρρυνθούν οι πιο απογοητευµένοι απολυθέντες εργαζόµενοι να µάθουν και να 
εµπεδώσουν νέες δεξιότητες. Τα εργαστήρια αυτά περιλαµβάνουν ατοµικές και 
οµαδικές ασκήσεις, καθώς και ορισµένες περιπτωσιολογικές µελέτες, και έχουν 
σκοπό να µετουσιώσουν αποτελεσµατικά στην πράξη νεοαποκτηθείσες 
δεξιότητες.  

– Ενίσχυση για αυτοαπασχόληση: Το µέτρο αυτό περιλαµβάνει επιδοτήσεις για 
αυτοαπασχόληση σε νέες επιχειρηµατικές µονάδες, αλλά απαιτεί 
αυτοαπασχόληση χωρίς διακοπή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους. 

– Κατάρτιση κατά την εργασία: Το µέτρο αυτό αποσκοπεί στην απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων και γνώσεων µέσω κατάρτισης κατά την εργασία η οποία αντιστοιχεί 
στο εκπαιδευτικό επίπεδο των απολυµένων εργαζοµένων που συµµετέχουν στο 
µέτρο. 

17. Οι δαπάνες για τη χρήση του ΕΤΠ, που περιλαµβάνονται στην αίτηση σύµφωνα µε 
το άρθρο 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1927/2006, καλύπτουν δραστηριότητες 
διαχείρισης, ενηµέρωσης, δηµοσιότητας και ελέγχου. 

18. Οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες που παρουσίασαν οι σλοβενικές αρχές αποτελούν 
ενεργητικά µέτρα της αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των 
επιλέξιµων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1927/2006. Οι σλοβενικές αρχές εκτιµούν το συνολικό κόστος αυτών των 
υπηρεσιών σε 3 325 370 ευρώ και τις δαπάνες για τη χρήση του ΕΤΠ σε 133 000 
ευρώ (3,8 % του συνολικού ποσού). Η συνολική συνεισφορά που ζητείται από το 
ΕΤΠ είναι 2 247 940 (65 % του συνολικού κόστους). 

Ενέργειες Εκτιµώµενος 
αριθµός 

εργαζοµένων 
για τους 
οποίους 
ζητείται 
ενίσχυση 

Εκτιµώµενο 
κόστος ανά 

εργαζόµενο για 
τον οποίο 
ζητείται 
ενίσχυση 
(σε ευρώ) 

Συνολικό 
κόστος (ΕΤΠ 
και εθνική 

συγχρηµατοδό
τηση) (σε 
ευρώ) 

Εξατοµικευµένες υπηρεσίες [πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 
1927/2006] 

Αρωγή για την αναζήτηση εργασίας 
(2009) 

1 932 60 115 920

Αρωγή για την αναζήτηση εργασίας 1 500 300 450 000
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(εργαστήριο I/2010) 

Κατάρτιση και επανακατάρτιση 
(εργαστήριο II) 

750 1 000 750 000

«Λέσχη» απασχόλησης 400 183 73 200

Επαγγελµατικός προσανατολισµός 
(σηµεία πληροφόρησης) 

200 200 40 000

Συνεργασία µε τους εργοδότες 1 000 125 125 000

Προώθηση της επιχειρηµατικότητας 1 000 140 140 000

Εργαστήρια ενθάρρυνσης 250 205 51 250

Εργαστήρια νευρογλωσσολογίας 250 160 40 000

Ενίσχυση για αυτοαπασχόληση 200 4 500 900 000

Κατάρτιση κατά την εργασία 400 1 600 640 000

Υποσύνολο εξατοµικευµένων 
υπηρεσιών 

 3 325 370

∆απάνες για τη χρήση του ΕΤΠ [τρίτο εδάφιο του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1927/2006] 

∆ιαχείριση   20 000

Πληροφόρηση και δηµοσιότητα   20 000

∆ραστηριότητες ελέγχου   93 000

Υποσύνολο δαπανών για τη χρήση του 
ΕΤΠ 

  133 000

Σύνολο εκτιµώµενων δαπανών   3 458 370

Συνεισφορά ΕΤΠ (65 % των συνολικών 
δαπανών) 

  2 247 940

19. Η Σλοβενία επιβεβαιώνει ότι τα µέτρα που περιγράφονται ανωτέρω είναι 
συµπληρωµατικά προς τις ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταµεία, και ιδίως προς τα ακόλουθα προγράµµατα του ΕΚΤ: προώθηση της 
απασχόλησης για τους µακροχρόνια ανέργους, κατάρτιση για βελτίωση της 
απασχολησιµότητας, θεσµική κατάρτιση και προετοιµασία για τις διαδικασίες 
αξιολόγησης και χορήγησης εθνικών επαγγελµατικών προσόντων. Οι σλοβενικές 
αρχές δήλωσαν ότι, κατά τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων, θα λαµβάνουν 
ιδιαίτερη µέριµνα προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι οι ενέργειες που ενισχύονται 
από το ΕΤΠ δεν χρηµατοδοτούνται συγχρόνως από άλλα χρηµατοδοτικά µέσα της 
Ένωσης. 
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Ηµεροµηνία κατά την οποία άρχισαν να παρέχονται ή σχεδιάζεται να αρχίσουν να 
παρέχονται οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πληττόµενους εργαζοµένους 

20. Οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στη συντονισµένη δέσµη 
µέτρων για την οποία ζητείται συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠ άρχισαν να 
παρέχονται στους πληττόµενους εργαζοµένους από τη Σλοβενία στις 26 Οκτωβρίου 
2009. Συνεπώς, η ηµεροµηνία αυτή αποτελεί την αφετηρία της περιόδου 
επιλεξιµότητας για κάθε βοήθεια που θα µπορούσε να χορηγηθεί από το EΤΠ. 

∆ιαδικασίες διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους 

21. Οι σλοβενικές αρχές επισηµαίνουν ότι, σύµφωνα µε τον νόµο περί εργασιακών 
σχέσεων, η Mura ενηµέρωσε τις συνδικαλιστικές ενώσεις για τις οµαδικές απολύσεις 
και απέστειλε σχετική κοινοποίηση στην Υπηρεσία Απασχόλησης της Σλοβενίας. 
Επιπλέον, οι σλοβενικές αρχές ισχυρίζονται ότι οι προτεινόµενες εξατοµικευµένες 
υπηρεσίες αποτελούν καρπό της πείρας που έχει αποκτήσει το Υπουργείο και η 
Υπηρεσία Απασχόλησης από την ενασχόλησή τους µε το πρόβληµα των 
απολυµένων εργαζοµένων και ότι, ως εκ τούτου, δεν ζητήθηκε η ενεργός συµµετοχή 
των συνδικαλιστικών ενώσεων στην κατάρτιση των προτεινόµενων 
δραστηριοτήτων. Ωστόσο, η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στον 
όµιλο Mura συµµετέσχε στην πτωχευτική διαδικασία από την αρχή. Βοήθησε στην 
καταγραφή των απολυθέντων εργαζοµένων και στην οργάνωση της κοινωνικής 
αρωγής που τους παρασχέθηκε. 

22. Οι σλοβενικές αρχές επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην εθνική και την ενωσιακή νοµοθεσία όσον αφορά τις συλλογικές 
απολύσεις. 

Πληροφορίες για τις ενέργειες που είναι υποχρεωτικές δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας ή 
σύµφωνα µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας 

23. Όσον αφορά την τήρηση των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, οι σλοβενικές αρχές στην αίτησή τους:  

• διαβεβαίωσαν ότι η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ δεν αντικαθιστά µέτρα 
που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νοµοθεσίας ή των 
συλλογικών συµβάσεων· 

• απέδειξαν ότι η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ παρέχει στήριξη σε 
µεµονωµένους εργαζοµένους και δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την 
αναδιάρθρωση εταιρειών ή τοµέων· 

• διαβεβαίωσαν ότι οι επιλέξιµες ενέργειες που αναφέρονται ανωτέρω δεν 
επιχορηγούνται από άλλα χρηµατοδοτικά µέσα της Ένωσης. 

Συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου  

24. Η Σλοβενία ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της 
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ θα γίνεται από τους ίδιους φορείς που 
διαχειρίζονται και ελέγχουν τις χρηµατοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου (ΕΚΤ) στη Σλοβενία. Το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων έχει ρόλο ενδιάµεσου φορέα στο σύστηµα του ΕΚΤ. 



EL 10   EL 

Ωστόσο, στο σύστηµα του ΕΤΠ τον ρόλο της διαχειριστικής αρχής και της αρχής 
πιστοποίησης θα τον αναλάβουν διάφορες υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης Αγοράς 
Εργασίας και Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. ∆ικαιούχος των παρεµβάσεων του ΕΚΤ είναι η Υπηρεσία 
Απασχόλησης της Σλοβενίας, αλλά στο σύστηµα του ΕΤΠ η Υπηρεσία αυτή θα 
διαδραµατίζει ρόλο ενδιάµεσου φορέα. 

Χρηµατοδότηση 

25. Με βάση την αίτηση της Σλοβενίας, η προτεινόµενη συνεισφορά του ΕΤΠ στη 
συντονισµένη δέσµη εξατοµικευµένων υπηρεσιών ανέρχεται σε 2 247 940 ευρώ, 
ποσό που αντιπροσωπεύει το 65 % του συνολικού κόστους. Η βοήθεια που προτείνει 
η Επιτροπή βάσει του Ταµείου στηρίζεται στις πληροφορίες που χορήγησε η 
Σλοβενία. 

26. Λαµβάνοντας υπόψη το µέγιστο δυνατό ποσό χρηµατοδοτικής συνεισφοράς από το 
ΕΤΠ, που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισµού 
(EΚ) αριθ. 1927/2006, καθώς και τις δυνατότητες ανακατανοµής πιστώσεων, η 
Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του ΕΤΠ για το σύνολο του προαναφερόµενου 
ποσού, το οποίο θα διατεθεί στο πλαίσιο του τοµέα 1α του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου. 

27. Μετά τη διάθεση του προτεινόµενου ποσού χρηµατοδοτικής συνεισφοράς θα 
παραµείνει διαθέσιµο, για την κάλυψη αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν κατά 
τους τελευταίους τέσσερις µήνες του έτους, ποσοστό µεγαλύτερο από το 25% του 
µέγιστου ετήσιου ποσού που προβλέπεται για το ΕΤΠ, όπως απαιτείται από το άρθρο 
12 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. 

28. Με την παρούσα πρόταση παρέµβασης του ΕΤΠ η Επιτροπή κινεί την 
απλουστευµένη διαδικασία τριµερών συσκέψεων, όπως προβλέπεται στο σηµείο 28 
της διοργανικής συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, µε σκοπό να επιτευχθεί η 
συµφωνία των δύο σκελών της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής για την 
ανάγκη χρησιµοποίησης του ΕΤΠ 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.  

29. Η Επιτροπή υποβάλλει χωριστά αίτηση µεταφοράς για να εγγραφούν στον 
προϋπολογισµό του 2010 ειδικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωµών, 
όπως απαιτείται από το σηµείο 28 της διοργανικής συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. 

Πηγή των πιστώσεων πληρωµών  

30. Με βάση την τρέχουσα κατάσταση εκτέλεσης, προβλέπεται ότι οι πιστώσεις 
πληρωµών που είναι διαθέσιµες για το 2010 στο πλαίσιο της γραµµής 01.0404 του 
προϋπολογισµού «Πρόγραµµα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτοµία — Πρόγραµµα για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία» δεν θα 
χρησιµοποιηθούν πλήρως εξ ολοκλήρου το εν λόγω έτος. 
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31. Πράγµατι, η γραµµή αυτή καλύπτει δαπάνες που αφορούν την εφαρµογή του 
χρηµατοδοτικού µηχανισµού του εν λόγω προγράµµατος, κύριος στόχος του οποίου 
είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση. Μεσολαβεί 
κάποιο χρονικό διάστηµα µεταξύ των µεταβιβάσεων στους καταπιστευµατικούς 
λογαριασµούς που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων και των 
εκταµιεύσεων προς τους δικαιούχους. Η χρηµατοπιστωτική κρίση είχε σοβαρές 
επιπτώσεις στις προβλέψεις όσον αφορά τις εκταµιεύσεις το 2010. Κατά συνέπεια, 
για να αποφευχθεί η εµφάνιση υπερβολικών υπολοίπων στους καταπιστευµατικούς 
λογαριασµούς, η µέθοδος υπολογισµού των πιστώσεων πληρωµών αναθεωρήθηκε, 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι αναµενόµενες εκταµιεύσεις. Συνεπώς, µπορεί να διατεθεί 
για µεταφορά το ποσό των 2.247.940 ευρώ. 
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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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/2010/014 SI/Mura από τη Σλοβενία) 

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 σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη χρηστή 
δηµοσιονοµική διαχείριση6, και ιδίως το σηµείο 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 Παγκοσµιοποίηση7, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3, 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής8, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:  

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για 
να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζοµένους που απολύονται λόγω των 
µεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που επιφέρει η παγκοσµιοποίηση στο παγκόσµιο 
εµπόριο 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 απολυθέντες 
εργαζοµένους η απόλυση των οποίων ήταν άµεση συνέπεια 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. 

                                                 
6 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1. 
7 ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1. 
8 ΕΕ C [...] της [...] , σ. [...]. 
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(4) Στις 28 Απριλίου 2010 η Σλοβενία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ λόγω 
απολύσεων στην εταιρεία Mura και τη συµπλήρωσε µε πρόσθετες πληροφορίες για το 
διάστηµα έως τις 24 Ιουνίου 2010. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για 
τον καθορισµό των χρηµατοδοτικών συνεισφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση 
ποσού 2 247 940 ευρώ. 

(5) Εποµένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής 
συνεισφοράς στο πλαίσιο της αίτησης που υπέβαλε η Σλοβενία, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ: 

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 2 247 940 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις 
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 




