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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 5.11.2010 
COM(2010) 631 τελικό 

 C7-0361/10  

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/2010/006 PL/H.Cegielski-Poznań από την Πολωνία) 
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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), στο πλαίσιο του µέγιστου ετήσιου ποσού των 
500 εκατοµµυρίων ευρώ, 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 8 Mαρτίου 2010, η Πολωνία υπέβαλε την αίτηση EGF/2010/006 PL/H.Cegielski-Poznań 
για χρηµατοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, λόγω απολύσεων στην επιχείρηση H. Cegielski-
Poznań και σε τέσσερις από τους προµηθευτές της. 

Ύστερα από διεξοδική εξέταση της αίτησης, η Επιτροπή συµπέρανε, σύµφωνα µε το άρθρο 
10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, ότι πληρούνται οι όροι χορήγησης χρηµατοδοτικής 
συνεισφοράς στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ THΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βασικά στοιχεία:  
Αριθ. αναφοράς ΕΤΠ EΤΠ/2010/006 
Κράτος µέλος Πολωνία 
Άρθρο 2 α) 
Κύρια επιχείρηση H. Cegielski-Poznań 
Προµηθευτές/παραγωγοί των επόµενων σταδίων του 
προϊόντος 

4 

Περίοδος αναφοράς 1.9.2009 – 1.1.2010 
Ηµεροµηνία έναρξης παροχής των εξατοµικευµένων 
υπηρεσιών 3.11.2009 

Ηµεροµηνία της αίτησης 8.3.2010 
Απολύσεις στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 550 
- στην κύρια επιχείρηση 371 
- στους προµηθευτές και στους παραγωγούς των 
επόµενων σταδίων του προϊόντος  179 

Απολύσεις πριν από την περίοδο αναφοράς 75 
Απολύσεις µετά την περίοδο αναφοράς 33 
Σύνολο επιλέξιµων απολύσεων 658 
Απολυµένοι εργαζόµενοι για τους οποίους προορίζεται 
η υποστήριξη 189 

∆απάνες για εξατοµικευµένες υπηρεσίες (ευρώ) 163 700 
∆απάνες για τη χρήση του ΕΤΠ3 (ευρώ) 
 12 070 

Ποσοστό (%) δαπανών για τη χρήση του ΕΤΠ (%) 6,9 

                                                 
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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Συνολικός προϋπολογισµός (ευρώ) 175 770 
Συνεισφορά του ΕΤΠ σε ευρώ (65 %) (ευρώ) 114 250 

1. Η αίτηση υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 8 Μαρτίου 2010 και συµπληρώθηκε µε 
πρόσθετα στοιχεία για το διάστηµα έως τις 10 Αυγούστου 2010. 

2. Η αίτηση πληροί τους όρους για παρέµβαση του ΕΤΠ, όπως 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 στη µορφή διεξαγωγής 
του παγκόσµιου εµπορίου λόγω της παγκοσµιοποίησης ή της παγκόσµιας 
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης 

3. Η Πολωνία προκειµένου να αποδείξει τη σύνδεση των συγκεκριµένων απολύσεων 
µε την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση, αναφέρει ότι η εταιρεία 
H.Cegielski-Poznań κατασκευάζει δίχρονους κινητήρες Diesel που 
χρησιµοποιούνται για την κίνηση των πλοίων καθώς και σε ηλεκτροπαραγωγικούς 
σταθµούς. Κατασκευάζει επίσης φυσητήρες, συµπιεστές µε έµβολο και συµπιεστές 
περιστροφικής κίνησης. Η κύρια δραστηριότητα της H.Cegielski-Poznań έγκειται 
στην κατασκευή κινητήρων Diesel για πλοία βάσει αδειών που της έχουν χορηγηθεί 
από τις MAN Burmeister & Wain και Wärtsilä Switzerland Ltd (οι άδειες ισχύουν 
µέχρι τα τέλη του 2012). Η H.Cegielski-Poznań είναι η µοναδική πολωνική εταιρεία 
κατασκευής κινητήρων πλοίων και η παραγωγή της είναι άµεσα συνυφασµένη µε 
την κατάσταση της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιοµηχανίας και συγκεκριµένα της 
Γερµανίας και της ∆ανίας.  

4. Η CESA (Επιτροπή των ενώσεων ναυπηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) προέβη σε 
κατά προσέγγιση εκτίµηση των παγκόσµιων ναυπηγικών απαιτήσεων έως το 2014, 
από την οποία προέκυψε ότι η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση µετέβαλε 
αρκετές από τις προϋποθέσεις και τις προσδοκίες για µελλοντική ανάπτυξη της 
αγοράς. Ένας συνδυασµός παραγόντων οδήγησε σε µείωση των αναγκών 
ναυπήγησης και κατά τα τέλη του 2008/αρχές του 2009 η ανάθεση νέων 
παραγγελιών πάγωσε σχεδόν εντελώς. Επιπλέον, αναµένεται να ακυρωθεί περίπου 
το 10% των παραγγελιών για νέα πλοία. Για αρκετά από τα πλοία που έχουν ήδη 
παραγγελθεί, θα µετατεθούν οι ηµεροµηνίες παράδοσης. 

5. Η CESA εκτιµά ότι το 2011 το 30% περίπου του στόλου θα είναι πλεονασµατικό και 
κατά συνέπεια θα ακυρωθούν παραγγελίες 53 εκατοµµυρίων τόνων περίπου «νεκρού 
βάρους» (dwt) επί συνόλου παραγγελιών 566 εκατοµµυρίων τόνων dwt. Ήδη, εξ 
αιτίας της κρίσης, πολλά πλοία παραµένουν ανενεργά ή πλέουν µε χαµηλές 
ταχύτητες σε όλο τον κόσµο. Στο µέλλον, οι δραστηριότητες της ναυπηγικής 
βιοµηχανίας αναµένεται να µετακινηθούν σε περιοχές χαµηλού κόστους, οι οποίες 
αύξησαν θεαµατικά το µερίδιο που κατέχουν στην αγορά τα έτη που προηγήθηκαν 
της κρίσης, κυρίως στην Ασία (πηγή: στοιχεία από τη βάση δεδοµένων Lloyds 
Register Fairplay, όπως τα παρέθεσε η CESA). Εποµένως, είναι απίθανο οι εταιρείες 
τις οποίες αφορά η παρούσα αίτηση να µπορέσουν να επιστρέψουν σε ρυθµούς 
κανονικής παραγωγής µετά το τέλος της κρίσης.  

Παρουσίαση του αριθµού των απολύσεων και συµµόρφωση προς τα κριτήρια του 
άρθρου 2 στοιχείο α) 
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6. Η Πολωνία υπέβαλε την αίτηση αυτή µε βάση τα κριτήρια παρέµβασης του άρθρου 
2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, τα οποία προϋποθέτουν 
τουλάχιστον 500 απολύσεις σε επιχείρηση κράτους µέλους σε διάστηµα τεσσάρων 
µηνών, συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων τους οποίους απολύουν οι 
προµηθευτές της ή οι παραγωγοί των επόµενων σταδίων του προϊόντος. 

7. Στην αίτηση αναφέρεται ότι έγιναν 550 απολύσεις στην εταιρεία H.Cegielski-Poznań 
και σε τέσσερις από τους προµηθευτές της, κατά την περίοδο αναφοράς, δηλαδή από 
την 1η Σεπτεµβρίου 2009 έως την 1η Ιανουαρίου 2010. Όλες αυτές οι απολύσεις 
υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 δεύτερη 
περίπτωση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1927/2006. 

Εξήγηση της απρόβλεπτης φύσης των εν λόγω απολύσεων 

8. Οι πολωνικές αρχές ισχυρίζονται ότι δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί ούτε η 
σοβαρότητα της παγκόσµιας πιστωτικής κρίσης ούτε ο επακόλουθος αντίκτυπος στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές. Μολονότι το µερίδιο της EΕ στην παγκόσµια αγορά 
ναυπηγικής παρουσίαζε φθίνουσα τάση επί σειρά ετών (από 24,0 % το 2001 σε 
14,8 % το 2008 σύµφωνα µε το CGT), η µείωση αυτή επιταχύνθηκε όταν ξέσπασε η 
παγκόσµια χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση, µε αποτέλεσµα το µερίδιο της 
ΕΕ στην παγκόσµια ναυπηγική βιοµηχανία να πέσει από 14,8 % που ήταν το 2008 
σε 8,1% στις 31 Αυγούστου 2009.  

Προσδιορισµός των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε απολύσεις και εργαζόµενοι για 
τους οποίους προορίζεται η υποστήριξη 

9. Η αίτηση αναφέρει ότι κατά την τετράµηνη περίοδο αναφοράς έγιναν συνολικά 550 
απολύσεις στην H.Cegielski-Poznań και σε τέσσερις από τους προµηθευτές της. Εάν 
στον αριθµό αυτό προστεθούν οι 108 εργαζόµενοι που απολύθηκαν πριν και µετά 
την περίοδο αναφοράς ο συνολικός αριθµός των απολυµένων εργαζοµένων 
ανέρχεται σε 658 και αναλύεται ως εξής: 

Εταιρεία Αριθµός Μέθοδος 
H.Cegielski-Poznań 371 2 
H.Cegielski-Logocentrum Sp. z o.o. 25 2 
H.Cegielski-Remocentrum Sp. z o.o. 35 2 
Arwimont Spółdzielnia Pracy 15 2 
Sulzer Chemtech Polska Sp. z o.o. 212 2 

10. Από το σύνολο των 658 εργαζοµένων, προορίζεται να λάβουν βοήθεια 189. Οι 469 
εργαζόµενοι για τους οποίους δεν ζητείται βοήθεια δεν έχουν εγγραφεί ως άνεργοι 
στα γραφεία απασχόλησης της περιοχής τους και ως εκ τούτου συνάγεται ότι είτε 
έχουν ήδη βρει νέα θέση εργασίας είτε ξεκίνησαν µη µισθωτή δραστηριότητα, 
µετανάστευσαν ή συνταξιοδοτήθηκαν.  

11. Η κατανοµή των εργαζοµένων για τους οποίους ζητείται βοήθεια έχει ως εξής: 

Κατηγορία Αριθµός Ποσοστό 
Άνδρες 156 82,5 
Γυναίκες 33 17,5 
Υπήκοοι της ΕΕ 189 100,0 
Μη υπήκοοι ΕΕ 0 0,0 
15-24 ετών 7 3,7 
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25-54 ετών 154 81,5 
55-64 ετών 28 14,8 
Άνω των 64 ετών 0 0 

Ένας εργαζόµενος πάσχει από χρόνιο πρόβληµα υγείας / αναπηρία. 

12. Η κατανοµή βάσει επαγγελµατικών κατηγοριών έχει ως εξής: 

Κατηγορία Αριθµός Ποσοστό 
∆ιευθυντικά στελέχη  7 3,7 
Φυσικοί, µαθηµατικοί και µηχανικοί 25 13,2 
Άλλοι επαγγελµατίες 4 2,1 
Επαγγελµατίες ενδιάµεσης βαθµίδας στους 
τοµείς των φυσικών και τεχνικών επιστηµών 

17 9,0 

Άλλοι επαγγελµατίες ενδιάµεσης βαθµίδας  8 4,2 
Υπάλληλοι γραφείου 13 6,9 
Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών  2 1,1 
Εργάτες ορυχείων και κατασκευών  7 3,7 
Τεχνίτες µετάλλων, µηχανηµάτων και 
ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

77 40,8 

Τεχνίτες µηχανουργικών εργασιών ακρίβειας, 
βιοτέχνες, τυπογράφοι και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα 
 

2 1,1 

Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναφών µηχανηµάτων 

1 0,5 

Χειριστές µηχανών και εργάτες στον τοµέα 
της συναρµολόγησης 

12 6,3 

Οδηγοί και χειριστές κινητών εγκαταστάσεων 6 3,2 
Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, 
µεταποίησης και µεταφορών 

8 4,2 

Σύνολο 189 100,0 

13. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, η Πολωνία 
επιβεβαίωσε ότι εφαρµόστηκε η πολιτική της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών, 
καθώς και η αρχή της µη διάκρισης, και ότι θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται 
κατά τα διάφορα στάδια της χρήσης του ΕΤΠ και, ιδίως, όσον αφορά την πρόσβαση 
σε αυτό. 

Περιγραφή της πληττόµενης περιοχής, των αρµόδιων αρχών της και των 
ενδιαφεροµένων µερών 

14. Οι απολυµένοι εργαζόµενοι της H.Cegielski-Poznań βρίσκονται στην πόλη Poznań 
και στην ευρύτερη περιφέρειά της (Poviat), όπου τα ποσοστά ανεργίας είναι 
χαµηλότερα από ό,τι στην υπόλοιπη Πολωνία (3,3 % έναντι 9,1 % στην 
Wielkopolskie συνολικά, ή 11,9 % στην Πολωνία). Ταυτόχρονα, όµως, η ανεργία 
αυξήθηκε πολύ πιο απότοµα στην πληττόµενη περιοχή, όπου οι αριθµοί των 
ανέργων σχεδόν διπλασιάστηκαν (+89 %), από 7 942 τα τέλη του 2008 σε 15 024 τα 
τέλη του 2009. Η αύξηση αυτή ήταν αισθητά µεγαλύτερη από ό,τι στο υπόλοιπο 
βοϊβοδάτο Wielkopolskie (+46 %) ή στην Πολωνία συνολικά (+28 %). 
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15. Στην πληττόµενη περιοχή, όσοι θίγονται από οµαδικές απολύσεις λαµβάνουν 
βοήθεια από τον διοικητή του βοϊβοδάτου της Wielkopolskie, το γραφείο του 
αναπληρωτή δηµάρχου του Poznań, και τα γραφεία απασχόλησης της ευρύτερης 
περιφέρειας (Poivat) του Poznań. Στο συγκεκριµένο έργο συµµετέχουν το συµβούλιο 
απασχόλησης του βοϊβοδάτου του Poznań καθώς και οργανώσεις εργοδοτών και 
συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

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

16. Παράλληλα µε τις απολύσεις στην H.Cegielski-Poznań που γίνονταν αισθητές στην 
αγορά εργασίας του Poznań και του Poviat µειωνόταν και η προσφορά θέσεων 
εργασίας, µε αποτέλεσµα οι απολυόµενοι να έχουν όλο και λιγότερες ευκαιρίες να 
βρουν νέα θέση εργασίας. Οι εργοδότες υποχρεώθηκαν να µειώσουν το κόστος 
λειτουργίας (ειδικά σε επίπεδο προσωπικού) προκειµένου να ανταπεξέλθουν στη 
δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Σύµφωνα µε στοιχεία του γραφείου απασχόλησης 
της ευρύτερης περιφέρειας του Poznań (PLO), το 2009 (στην υπό εξέταση περιοχή) 
οι προσφερόµενες θέσεις εργασίας αφορούσαν κυρίως τοµείς όπως: εµπόριο, 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, προστασία ιδιοκτησίας, κατασκευαστικός κλάδος και 
υπηρεσίες. Εποµένως, εάν ληφθούν υπόψη οι κατηγορίες εργαζοµένων που 
απολύθηκαν από την H.Cegielski-Poznań, τους προµηθευτές της και τους 
παραγωγούς των επόµενων σταδίων του προϊόντος (κυρίως µεταλλουργικός, 
µηχανουργικός τοµέας και συναφείς τοµείς), η οµάδα αυτή εργαζοµένων θα έχει 
ακόµη λιγότερες ευκαιρίες να βρει νέα θέση εργασίας αντίστοιχη µε τα προηγούµενα 
επαγγελµατικά προσόντα της. Για το λόγο αυτό, η αίτηση εστιάζεται στην 
επανακατάρτιση των εργαζοµένων.  

17. Στα τέλη Μαρτίου του 2009 στο Poznań και στο Poviat, ο αριθµός των εργαζοµένων 
ήταν περίπου 441 000. Οι 658 απολύσεις που έγιναν στην H.Cegielski-Poznań, 
στους προµηθευτές της και στους παραγωγούς των επόµενων σταδίων του προϊόντος 
αντιπροσωπεύουν το 0,15% του ενεργού πληθυσµού, αλλά το 3,8% των 
εγγεγραµµένων ανέργων. Εποµένως, ο αντίκτυπος των απολύσεων αυτών στην 
τοπική αγορά εργασίας έχει γίνει µάλλον αισθητός.  

Συντονισµένη δέσµη εξατοµικευµένων υπηρεσιών προς χρηµατοδότηση και λεπτοµερής 
περιγραφή των εκτιµώµενων δαπανών, συµπεριλαµβανοµένης της 
συµπληρωµατικότητάς της µε ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταµεία 

18. Ένα πρώτο βήµα για την παροχή βοήθειας στους εργαζόµενους πριν λήξει η 
προθεσµία προειδοποίησης για την απόλυσή τους, αποτέλεσε η συνάντηση που 
διοργάνωσε το PLO στην έδρα της εταιρείας H.Cegielski-Poznań. Στη συνάντηση 
αυτή, οι εργαζόµενοι που επρόκειτο να απολυθούν ενηµερώθηκαν αναλυτικά για τις 
διαθέσιµες µορφές βοήθειας και τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε ερωτηµατολόγιο 
όσον αφορά το είδος της βοήθειας που επιθυµούσαν να λάβουν. Βάσει των 
αποτελεσµάτων αυτών, προτάθηκε ένα χρονοδιάγραµµα για την παροχή 
εξατοµικευµένων µέτρων για κάθε εργαζόµενο. 

19. ∆εύτερον, ειδικοί σε θέµατα απασχόλησης παρείχαν συµβουλευτικές υπηρεσίες σε 
όλους τους εργαζοµένους που είχαν εγγραφεί στο γραφείο απασχόλησης του Poviat 
(PLO). Στη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, εξακριβώθηκαν οι επαγγελµατικές 
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προσδοκίες των εργαζοµένων µε βάση τα επαγγελµατικά προσόντα τους, την 
επαγγελµατική εµπειρία τους, την τοπική ζήτηση στην αγορά εργασίας και τη 
γνωµάτευση του επαγγελµατικού ιατρού όσον αφορά την κατάσταση της υγείας 
τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, διοργανώθηκε µια επιπλέον προσωπική 
συνάντηση µε ειδικό σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού, καθώς και µια 
συνεδρία για τις δεξιότητες σε θέµατα αναζήτησης εργασίας. Κατά τον τρόπο αυτό, 
δόθηκε η δυνατότητα σε όλους όσοι προορίζεται να λάβουν βοήθεια να 
εξακριβώσουν το ρεαλιστικό χαρακτήρα των επαγγελµατικών τους σχεδίων, να 
επιλέξουν τις πιο κατάλληλες µορφές ενεργητικών µέτρων της πολιτικής για την 
αγορά εργασίας και να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση που τους χρειάζεται για την 
αναζήτηση εργασίας. 

20. Όσον αφορά την κατάρτιση, οι τελικοί δικαιούχοι του σχεδίου για το ΕΤΠ 
συµµετέχουν σε δράσεις κατάρτισης, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό 
επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων των µεταπτυχιακών σπουδών. Το πρώτο τρίµηνο 
του 2010 εγκρίθηκε χάρτης πορείας για όλους όσοι είχαν εγγραφεί ως άνεργοι στο 
PLO του Poznań. Κάθε εργαζόµενος για τον οποίο προορίζονται µέτρα που 
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠ µπορεί να κάνει χρήση διαφόρων µορφών 
βοήθειας (δηλαδή να χρησιµοποιήσει περισσότερα από ένα µέτρα). 

21. Προτείνονται οι ακόλουθοι τύποι µέτρων, που συνθέτουν µια συντονισµένη δέσµη 
εξατοµικευµένων υπηρεσιών, µε στόχο την επανένταξη των εργαζοµένων στην 
αγορά εργασίας. 

– Εξατοµικευµένη κατάρτιση και επανακατάρτιση: Περιλαµβάνεται η εξακρίβωση 
των αναγκών κατάρτισης, η κάλυψη των εξόδων κατάρτισης 
(συµπεριλαµβανοµένων των µεταπτυχιακών σπουδών), των εξόδων ταξιδίου ή 
των εξόδων διαµονής και των γευµάτων που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης, η κάλυψη των εξόδων των ιατρικών και ψυχολογικών εξετάσεων που 
απαιτούνται για τη χορήγηση στους εργαζοµένους πιστοποιητικών, διπλωµάτων, 
ορισµένων επαγγελµατικών προσόντων ή τίτλων και το κόστος έκδοσης των 
απαραίτητων αδειών εξάσκησης επαγγέλµατος. 

– Ενίσχυση για µη µισθωτή απασχόληση: Πρόκειται για µια κατ’ αποκοπή 
επιχορήγηση σε νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της νοµικής 
βοήθειας και της παροχής συµβουλών για την καταχώριση της επιχείρησης. Η 
επιχορήγηση δεν µπορεί να υπερβαίνει έξι φορές το µέσο εθνικό µισθό. Σε 
περίπτωση κοινωνικών συνεταιρισµών, το ποσό που χορηγείται στον απολυµένο 
εργαζόµενο δεν µπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τέσσερις φορές το µέσο 
µισθό ενός ιδρυτικού µέλους ή τρεις φορές το µέσο µισθό ενός µέλους που 
προσχωρεί στον κοινωνικό συνεταιρισµό µετά την ίδρυσή του.  

– Επιδόµατα κατάρτισης: Περιλαµβάνονται υποτροφίες σε όσους συµµετέχουν σε 
δράσεις κατάρτισης. 

22. Οι δαπάνες για τη χρήση του ΕΤΠ, που περιλαµβάνονται στην αίτηση σύµφωνα µε 
το άρθρο 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1927/2006, καλύπτουν τις 
προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, τις δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου, 
καθώς και την ενηµέρωση και τη δηµοσιότητα. 
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23. Οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες που παρουσίασαν οι πολωνικές αρχές αποτελούν 
ενεργητικά µέτρα της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο των επιλέξιµων δράσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Οι πολωνικές 
αρχές εκτιµούν το συνολικό κόστος αυτών των υπηρεσιών σε 163 700 ευρώ και τις 
δαπάνες για τη χρήση του ΕΤΠ σε 12 070 ευρώ (6,9 % του συνολικού ποσού). Λόγω 
του µικρού ύψους του συνολικού προϋπολογισµού, γίνεται δεκτό το υψηλότερο αυτό 
επίπεδο. Η συνολική συνεισφορά που ζητείται από το ΕΤΠ ανέρχεται σε 114 250 
ευρώ (65% του συνολικού κόστους). 

Ενέργειες Εκτιµώµενος 
αριθµός 

εργαζοµένων 
για τους 
οποίους 

προορίζεται η 
βοήθεια 

Εκτιµώµενο 
κόστος ανά 

εργαζόµενο για 
τον οποίο 

προορίζεται η 
βοήθεια 

(σε ευρώ) 

Συνολικό 
κόστος (ΕΤΠ 
και εθνική 

συγχρηµατοδ
ότηση) (σε 
ευρώ) 

Εξατοµικευµένες υπηρεσίες (άρθρο 3 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1927/2006) 

Κατάρτιση και επανακατάρτιση 134 350 46 900

Ενίσχυση για µη µισθωτή απασχόληση 18 5 000 90 000

Επιδόµατα κατάρτισης 134 200 26 800

Υποσύνολο εξατοµικευµένων 
υπηρεσιών 

 163 700

∆απάνες για την εφαρµογή του ΕΤΠ (άρθρο 3 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1927/2006) 

∆ραστηριότητες προετοιµασίας  1 650

∆ραστηριότητες διαχείρισης  5 250

∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και 
δηµοσιότητας 

 4 170

∆ραστηριότητες ελέγχου  1 000

Υποσύνολο δαπανών για τη χρήση του 
ΕΤΠ 

 12 070

Σύνολο εκτιµώµενων δαπανών  175 770

Συνεισφορά ΕΤΠ (65 % των συνολικών 
δαπανών) 

 114 250

24. Η Πολωνία επιβεβαιώνει ότι τα µέτρα που περιγράφονται ανωτέρω είναι 
συµπληρωµατικά προς τις ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταµεία. Tο EΚΤ, ειδικότερα, θα υποστηρίξει τους εργαζοµένους, εάν είναι αναγκαίο, 
µε συµπληρωµατικά µακροπρόθεσµα µέτρα. Επίσης θα προσφέρει στήριξη σε άλλα 
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άτοµα που βρίσκονται στο άµεσο περιβάλλον όσων λαµβάνουν στήριξη από το ΕΤΠ, 
που ενδεχοµένως να έχουν θιγεί από τις δυσµενείς επιδράσεις των απολύσεων. Τα 
γραφεία απασχόλησης του Poviat, που έχουν επιφορτιστεί µε τα ενεργητικά µέτρα 
πολιτικής για την αγορά εργασίας που προτείνονται στη συγκεκριµένη δέσµη 
µέτρων, ευθύνονται επίσης για ορισµένα από τα µέτρα που χρηµατοδοτούνται από 
το ΕΚΤ. Προκειµένου να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, τα εν λόγω 
γραφεία απασχόλησης θα επιδιώξουν να συµπληρώσουν τις κυριότερες µορφές 
στήριξης (από το ΕΤΠ, το ΕΚΤ και εθνικές πηγές) που περιέχονται στη δέσµη 
εξατοµικευµένων υπηρεσιών. 

25. Ορισµένοι από τους µισθωτούς που υφίστανται τις δυσµενείς επιπτώσεις των 
απολύσεων έχουν ήδη συµµετάσχει σε σχέδια επανένταξης που 
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ. Πενήντα άτοµα που απολύθηκαν από την 
εταιρεία H.Cegielski-Poznań αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που πρόσφερε το σχέδιο 
«Ανατοποθέτηση -- Η Ευκαιρία σου» που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ και 
διοργανώθηκε από την Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Επιπλέον, τα άτοµα που σχεδιάζουν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση 
παρακολούθησαν τον κύκλο κατάρτισης που διοργάνωσε η WARP µε τη 
συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ µε τον τίτλο «Μάθε πώς να στήσεις τη δική σου 
επιχείρηση – από το Άλφα έως το Ωµέγα». Την κατάρτιση παρακολούθησαν 20 
άτοµα από τα 50 που είχαν συµµετάσχει στην αρχική κατάρτιση.  

26. Το κέντρο συνεχούς και πρακτικής εκπαίδευσης του Poznań ανέλαβε να υλοποιήσει 
το έργο «Άνθρωπος – η καλύτερη επένδυση – πιστοποίησε τις δεξιότητές σου» σε 
συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ. Επτά απολυµένοι εργαζόµενοι δήλωσαν 
συµµετοχή, αλλά δεν έχει ακόµη αποφασιστεί η υλοποίησή του. 

27. Οι µισθωτοί των εταιρειών Sulzer Chemtech Polska S.A., H. Cegielski - 
Logocentrum Sp. z o.o., H. Cegielski - Remocentrum Sp. z o.o. και ARWIMONT 
Spółdzielnia Pracy δεν έλαβαν καµία ενίσχυση που να έχει συγχρηµατοδοτηθεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.  

Ηµεροµηνία(-ες) κατά την οποία/τις οποίες ξεκίνησαν ή έχει προγραµµατιστεί να 
ξεκινήσουν οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες για τους θιγόµενους εργαζοµένους 

28. Στις 3 Νοεµβρίου 2009 η Πολωνία ξεκίνησε την παροχή εξατοµικευµένων 
υπηρεσιών στους θιγόµενους εργαζοµένους που περιλαµβάνονται στη συντονισµένη 
δέσµη µέτρων η οποία προτάθηκε για συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠ. Η 
ηµεροµηνία αυτή, εποµένως, σηµατοδοτεί την αρχή της περιόδου επιλεξιµότητας για 
οποιαδήποτε βοήθεια θα µπορούσε να χορηγηθεί από το EΤΠ. 

∆ιαδικασίες διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους 

29. Στις 17 Φεβρουαρίου, έγινε παρουσίαση του EΤΠ στη συνάντηση του Συµβουλίου 
Απασχόλησης του βοϊβοδάτου στο Poznań. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν 
επίσης τα µέτρα που είχαν προγραµµατιστεί στο πλαίσιο της δέσµης 
εξατοµικευµένων υπηρεσιών· παραβρέθηκαν οι κοινωνικοί εταίροι, 
συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων των εργοδοτών και των συνδικάτων. 

30. Οι πολωνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται 
στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις οµαδικές απολύσεις. 
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Πληροφορίες για τις ενέργειες που είναι υποχρεωτικές δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας ή 
σύµφωνα µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας 

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

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

• κατέδειξαν ότι η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ παρέχει στήριξη σε 
µεµονωµένους εργαζοµένους και δεν χρησιµοποιείται για την αναδιάρθρωση 
εταιρειών ή τοµέων, 

• επιβεβαίωσαν ότι οι επιλέξιµες δράσεις που αναφέρονται ανωτέρω δεν τυγχάνουν 
βοήθειας από άλλα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα. 

Συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου  

32. Η Πολωνία γνωστοποίησε στην Επιτροπή ότι υπεύθυνη για τη διαχείριση της 
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς θα είναι η υπηρεσία διαχείρισης των ευρωπαϊκών 
κοινωνικών κονδυλίων του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ενδιάµεσος 
φορέας θα είναι το γραφείο απασχόλησης του βοϊβοδάτου στο Poznań, αρχή 
πληρωµών θα είναι η υπηρεσία της αρχής πληρωµών του υπουργείου Οικονοµικών 
και εκτελεστικοί φορείς τα γραφεία απασχόλησης του Poviat. Κατά τον τρόπο αυτό, 
τα συστήµατα του ΕΤΠ θα είναι παραπλήσια µε εκείνα του ΕΚΤ. 

Χρηµατοδότηση 

33. Με βάση την αίτηση της Πολωνίας, η προτεινόµενη συνεισφορά του ΕΤΠ στη 
συντονισµένη δέσµη εξατοµικευµένων υπηρεσιών ανέρχεται σε 114 250 ευρώ, ποσό 
που αντιπροσωπεύει το 65% του συνολικού κόστους. Η βοήθεια που προτείνει η 
Επιτροπή στο πλαίσιο του Ταµείου βασίζεται στις πληροφορίες που υπέβαλε η 
Πολωνία. 

34. Λαµβανοµένων υπόψη του µέγιστου δυνατού ποσού χρηµατοδοτικής συνεισφοράς 
από το ΕΤΠ, βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 
1927/2006, καθώς και των περιθωρίων για ανακατανοµή των 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. 

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

36. Με την παρούσα πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ, 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 
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χρησιµοποίησης του ΕΤΠ και για το απαιτούµενο ποσό. 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.  

37. Η Επιτροπή θα υποβάλει ξεχωριστά 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 

38. Στο σηµερινό στάδιο εφαρµογής, προβλέπεται ότι οι πιστώσεις πληρωµών που είναι 
διαθέσιµες το 2010 στη γραµµή του προϋπολογισµού 01.0404 «Πρόγραµµα πλαίσιο 
για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία — Πρόγραµµα για την 
επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία» δεν θα χρησιµοποιηθούν πλήρως κατά το 
τρέχον έτος.  

39. 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. Σηµειώνονται 
ορισµένες καθυστερήσεις µεταξύ των µεταβιβάσεων στους καταπιστευµατικούς 
λογαριασµούς που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων και της 
εκταµίευσης των ποσών από τους δικαιούχους. Η χρηµατοπιστωτική κρίση είχε 
σοβαρές επιπτώσεις στις προβλέψεις όσον αφορά τις εκταµιεύσεις το 2010. Κατά 
συνέπεια, για να αποφευχθούν τα υπερβολικά υπόλοιπα στους καταπιστευµατικούς 
λογαριασµούς, επανεξετάστηκε η µέθοδος υπολογισµού των πιστώσεων πληρωµών, 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι αναµενόµενες εκταµιεύσεις. Εποµένως, είναι δυνατό να 
διατεθεί για µεταβίβαση το ποσό των 114 250 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/2010/006 PL/H.Cegielski-Poznań από την Πολωνία) 

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 δηµοσιονοµική πειθαρχία και χρηστή δηµοσιονοµική 
διαχείριση4, 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 Παγκοσµιοποίηση5, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3, 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής6, 

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 απολυµένους 
εργαζοµένους των οποίων η απόλυση 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. 

                                                 
4 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1. 
5 ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1. 
6 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
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(4) Η Πολωνία υπέβαλε, στις 8 Μαρτίου 2010, αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ λόγω 
απολύσεων στην επιχείρηση H.Cegielski-Poznań Poland S.A και τη συµπλήρωσε µε 
πρόσθετες πληροφορίες για το διάστηµα έως τις 10 Αυγούστου 2010. Η παρούσα 
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 114 250 ευρώ. 

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

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 114 250 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις 
πληρωµών. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τόπος, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 




