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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 15.2.2011 
COM(2011) 61 τελικό 

 C7-0055/11  

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 
σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση 

(αίτηση EGF/2010/010 CZ/Unilever από την Τσεχική ∆ηµοκρατία) 
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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 σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία 
και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση1 επιτρέπει την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ), µέσω ενός µηχανισµού ευελιξίας, 
µέχρι το ποσό των 500 εκατ. ευρώ ετησίως, πέραν και επιπλέον των σχετικών κονδυλίων του 
δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Οι κανόνες που ισχύουν για τις συνεισφορές από το 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 24 Μαρτίου 2010, η Τσεχική ∆ηµοκρατία υπέβαλε την αίτηση EGF/2010/010 
CZ/Unilever για χρηµατοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ, κατόπιν της πραγµατοποίησης 
απολύσεων στην «Unilever ČR spol.s r.o.», στο Nelahozeves της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας 
(εφεξής «Unilever»). 

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ THΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βασικά στοιχεία:  
Αριθ. αναφοράς ΕΤΠ EGF/2010/010 
Κράτος µέλος Τσεχική ∆ηµοκρατία 
Άρθρο 2 (a) 
Κύρια επιχείρηση Unilever ČR spol.s r.o. 
Προµηθευτές και παραγωγοί των επόµενων σταδίων του 
προϊόντος 

0 

Περίοδος αναφοράς 16.9.2009 – 16.1.2010 
Ηµεροµηνία έναρξης των εξατοµικευµένων υπηρεσιών 16.10.2009 
Ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 24.3.2010 
Απολύσεις στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 634 
Απολύσεις πριν από / µετά την περίοδο αναφοράς 0 
Συνολικός αριθµός επιλέξιµων απολύσεων 634 
Απολυµένοι εργαζόµενοι για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση 460 

∆απάνες για τις εξατοµικευµένες υπηρεσίες (σε ευρώ) 474 463 
∆απάνες για την υλοποίηση του ΕΤΠ3 (σε ευρώ) 23 723 
∆απάνες για τη χρήση του ΕΤΠ (%) 4,8 
Συνολικός προϋπολογισµός (σε ευρώ) 498 186 
Συνεισφορά του ΕΤΠ (65 %) σε ευρώ 323 820 

1. Η αίτηση υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 24 Μαρτίου 2010 και συµπληρώθηκε µε 
επιπρόσθετα στοιχεία στις 20 Σεπτεµβρίου 2010. 

                                                 
1 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1. 
2 ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1. 
3 Σύµφωνα µε άρθρο 3 παράγραφος 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 χρηµατοπιστωτικής και 
οικονοµικής κρίσης 

3. Για να συνδέσει τις απολύσεις µε την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική και οικονοµική 
κρίση, η Τσεχική ∆ηµοκρατία προέβαλε το επιχείρηµα ότι η κατανάλωση και η 
πώληση τροφίµων όπως εκείνων που παράγονται από την Unilever στην Τσεχική 
∆ηµοκρατία µειώθηκε σηµαντικά λόγω της κρίσης αυτής. Παρέθεσε στατιστικά 
στοιχεία της Eurostat που καταδεικνύουν ότι κατά την περίοδο των δώδεκα µηνών 
από τον Σεπτέµβριο του 2008 µέχρι τον Αύγουστο του 2009 ο κύκλος εργασιών 
λιανικών πωλήσεων στην ΕΕ των 27 µειώθηκε κατά 3,32%, στην ευρωζώνη κατά 
4,52 %, και στην Τσεχική ∆ηµοκρατία κατά 5,88 %. 

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής της Unilever στο Nelahozeves προµήθευαν προϊόντα 
σε ολόκληρη την αγορά της ΕΕ και η µείωση της ζήτησης της παραγωγής της 
οδήγησε σε µια µη βιώσιµη κατάσταση. Εντούτοις, περίπου το 45% της παραγωγής 
της, που προµήθευε την «τοπική» αγορά – στην Τσεχική και την Σλοβακική 
∆ηµοκρατία – και από ορισµένα στοιχεία που παρέσχε η τσεχική στατιστική 
υπηρεσία και αναφέρονταν στην αίτηση, επιβεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις στον τοµέα 
του λιανικού εµπορίου στην Τσεχική ∆ηµοκρατία µειώθηκαν κατά 5,88 % κατά το 
έτος µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2009. 

Η Τσεχική ∆ηµοκρατία ισχυρίζεται ότι πολλοί καταναλωτές έχουν αλλάξει τις 
καταναλωτικές συνήθειές τους λόγω της αβεβαιότητας που δηµιουργήθηκε από την 
παγκόσµια οικονοµική κρίση. Ορισµένοι καταναλωτές περιόρισαν τις δαπάνες τους, 
ενώ άλλοι στράφηκαν σε προϊόντα χαµηλότερης ποιότητας. Οι δύο αυτοί 
παράγοντες είχαν σηµαντικές επιπτώσεις στη ζήτηση προϊόντων συγκεκριµένου 
σήµατος, όπως εκείνων που παράγονται από την Unilever. Στην αίτηση αναφέρονται 
στοιχεία της Eurostat σχετικά µε την εµπιστοσύνη των καταναλωτών, από τα οποία 
προκύπτει µείωση στην ΕΕ των 27 και στην Τσεχική ∆ηµοκρατία κατά το 2009. 

Η µειωµένη εµπιστοσύνη των καταναλωτών καθώς και οι µειωµένες πωλήσεις 
οδήγησαν αναπόφευκτα σε µείωση της παραγωγής στο Nelahozeves, καθώς και σε 
αναδιοργάνωση του παραγωγικού δυναµικού της Unilever. Η εταιρεία αυτή 
αποφάσισε την παύση των δραστηριοτήτων του εργοστασίου της στο Nelahozeves 
και τον εφοδιασµό των τοπικών και ευρωπαϊκών αγορών από άλλες εγκαταστάσεις 
παραγωγής, περιλαµβανοµένων εκείνων που είναι εγκατεστηµένες σε άλλες περιοχές 
της ΕΕ. 

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

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

5. Στην αίτηση γίνεται λόγος για 634 απολύσεις στην Unilever κατά την τετράµηνη 
περίοδο αναφοράς από τις 16 Σεπτεµβρίου 2009 έως τις 16 Ιανουαρίου 2010. Όλες 
αυτές οι απολύσεις υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 δεύτερη 
παράγραφος τρίτο εδάφιο του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1927/2006. Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του εν λόγω εδαφίου, η Τσεχική ∆ηµοκρατία παρέσχε στην Επιτροπή 
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τον πραγµατικό αριθµό των εν λόγω 
απολύσεων. 

Εξήγηση της απρόβλεπτης φύσης των εν λόγω απολύσεων 

6. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία ισχυρίζεται ότι η παγκόσµια οικονοµική και 
χρηµατοπιστωτική κρίση ήταν απρόβλεπτη και ότι δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί η 
σοβαρότητά της. 

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

7. Στην αίτηση γίνεται λόγος για 634 απολύσεις στην επιχείρηση Unilever ČR, spol.s 
r.o. στο Nelahozeves στην περιφέρεια NUTS II του Střední Čechy. Σε όλους τους 
απολυθέντες εργαζόµενους προτάθηκε να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα 
επανένταξης και 460 από αυτούς αποδέχθηκαν την πρόταση. 

8. Η κατανοµή των εργαζοµένων που αφορά η παροχή υποστήριξης έχει ως εξής: 

Κατηγορία Αριθµός Ποσοστό 
Άνδρες 219 47,6 
Γυναίκες 241 52,4 
Πολίτες της ΕΕ 460 100,0 
Μη υπήκοοι ΕΕ 0 0,0 
15-24 ετών 42 9,1 
25-54 ετών 358 77,8 
Άνω των 54 ετών 60 13,1 

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

Κατηγορία Αριθµός Ποσοστό 
Εργαζόµενοι στην παραγωγή 235 51,1 
Χειριστές µηχανηµάτων 117 25,4 
Υπεύθυνοι παραγωγής 40 8,7 
Ποιοτικός έλεγχος 21 4,6 
Οδηγοί γερανών και περονοφόρων 
οχηµάτων 

18 3,9 

Ηλεκτρολόγοι 14 3,1 
∆ιοικητικά στελέχη  4 0,9 
Ανώτερα διευθυντικά στελέχη 5 1,1 
Επαγγελµατίες του κλάδου των 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών 

3 0,6 

Επαγγελµατίες στο χώρο της 
πληροφορικής 

3 0,6 
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10. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, η Τσεχική 
∆ηµοκρατία επιβεβαίωσε ότι η πολιτική της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών 
καθώς και η πολιτική κατά των διακρίσεων εφαρµόστηκαν και θα εξακολουθήσουν 
να εφαρµόζονται κατά τα διάφορα στάδια εφαρµογής του ΕΤΠ και, ιδίως, όσον 
αφορά την πρόσβαση στο ΕΤΠ. 

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

11. Το Nelahozeves, όπου ήταν εγκατεστηµένο το εργοστάσιο της Unilever, βρίσκεται 
στην κεντρική Βοηµία νοτίως της Πράγας, στην περιοχή Mělník. Η περιοχή αυτή 
έχει πληθυσµό 100 000 κατοίκων περίπου και η οικονοµία της εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από τη µεταποίηση τροφίµων και τις βιοµηχανίες χηµικών προϊόντων και 
παραγωγής ενέργειας. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  

12. Οι βασικοί εµπλεκόµενοι φορείς περιλαµβάνουν το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (MOLSA), την Unilever ČZ spol.s r.o., το γραφείο 
εργασίας στο Mělník και την ανεξάρτητη συνδικαλιστική οργάνωση εργαζοµένων 
στη βιοµηχανία τροφίµων στις περιφέρειες της Βοηµίας και της Μοράβια (NOSPP). 
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Αναµενόµενος αντίκτυπος των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

13. Οι τσεχικές αρχές προβάλλουν το επιχείρηµα ότι η κρίση οδήγησε σε σηµαντική 
άνοδο της ανεργίας στην Τσεχική ∆ηµοκρατία. Στην κεντρική Βοηµία, όπου ήταν 
εγκατεστηµένο το εργοστάσιο της Unilever, η ανεργία αυξήθηκε από 3,6 % το 2008 
σε 6,4 % τον Οκτώβριο του 2009. Στην περιοχή του Nelahozeves το αντίστοιχο 
ποσοστό ήταν, τον Οκτώβριο του 2009, 7,5 %. Μολονότι το ποσοστό αυτό είναι 
σχετικά χαµηλό, και µάλιστα χαµηλότερο σε σχέση µε τον εθνικό µέσον όρο στην 
Τσεχία (8,5 % τον Οκτώβριο του 2009), η δοµή της ανεργίας στη χώρα αυτή 
δηµιουργεί προβληµατισµό. Η ανεργία των πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
είναι χαµηλή, το ποσοστό ανεργίας όµως για τα άτοµα µε τη βασική µόνο 
εκπαίδευση υπερβαίνει το 25 % και στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι περισσότεροι 
από τους απολυθέντες εργαζόµενους στην Unilever. Εποµένως, η πιθανότητα 
ταχείας επανένταξης στην αγορά εργασίας είναι σηµαντικά περιορισµένη και 
ελλείψει συµπληρωµατικής ενίσχυσης οι εργαζόµενοι κινδυνεύουν να οδηγηθούν σε 
µακροχρόνια ανεργία. 

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

14. Όλα τα ακόλουθα µέτρα συνδυάζονται για να διαµορφώσουν µια συντονισµένη 
δέσµη εξατοµικευµένων υπηρεσιών οι οποίες στοχεύουν στην επανένταξη των 
εργαζοµένων στην αγορά εργασίας. Τα µέτρα θα συγχρηµατοδοτηθούν από την 
Unilever και οι σχετικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν από την εν λόγω εταιρεία ή από 
εργολήπτες για λογαριασµό της. 

– Σε αρχικό στάδιο, θα παρασχεθεί βοήθεια επανένταξης υπό µορφή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών για απώλεια θέσης απασχόλησης, αναζήτηση θέσης 
και αλλαγή σταδιοδροµίας. Ένας ειδικός σε θέµατα εργατικού δικαίου, καθώς και 
ένας ψυχολόγος και ένας ανώτερος σύµβουλος σε ζητήµατα αλλαγής 
σταδιοδροµίας θα είναι διαθέσιµοι προκειµένου να απαντούν σε ενδεχόµενες 
ερωτήσεις. Επιπλέον, θα εκδοθεί και θα διατεθεί σε απολυθέντες εργαζόµενους 
ένα φυλλάδιο που θα τους παράσχει πληροφορίες, µεταξύ άλλων για τα οφέλη τα 
οποία θα µπορούσαν να προσδοκούν από τις υπηρεσίες επανένταξης, τις 
συµβουλές για την αντιµετώπιση της συναισθηµατικής φόρτισης, ενώ θα 
προτείνει τα «πρέπει» και τα «δεν πρέπει» πριν από την έναρξη του 
προγράµµατος. 

– Η παροχή εξατοµικευµένων συµβουλών και βοήθειας για την αναζήτηση 
εργασίας θα περιλαµβάνει απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε την αναζήτηση 
εργασίας· αξιολόγηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων· προετοιµασία των 
µελλοντικών δραστηριοτήτων· αξιολόγηση προσφορών· στρατηγικές προώθησης 
της σταδιοδροµίας· ανάλυση των αποτελεσµάτων των συνεντεύξεων· αναζήτηση 
εργασίας µε χρήση του ∆ιαδικτύου και άλλων πηγών πληροφόρησης· εντοπισµός 
των αγορών στις οποίες στοχεύει (εταιρείες που ενδέχεται να µπορούν να 
προσφέρουν τις κατάλληλες θέσεις απασχόλησης)· στήριξη των επαφών µε τις εν 
λόγω εταιρείες· δικτύωση· προετοιµασία βιογραφικών σηµειωµάτων και 
επιστολών εκδήλωσης ενδιαφέροντος· επαφές µε κρατικές υπηρεσίες· 
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πληροφορίες, επαφές, υποστήριξη και επαγγελµατικό αναπροσανατολισµό µε την 
προοπτική της δηµιουργίας επιχείρησης· ψυχολογική στήριξη εφόσον απαιτείται· 
καθώς και ψυχοδιαγνωστικές δοκιµές και κοινοποίηση των αποτελεσµάτων. 

– Παρέχονται επιδόµατα για την αναζήτηση εργασίας σε εργαζόµενους κατά την 
έναρξη της περιόδου κατάρτισης και της αναζήτησης εργασίας. 

– Σεµινάρια και ειδικά εργαστήρια για την αλλαγή σταδιοδροµίας θα 
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που χρησιµεύουν για την αναζήτηση 
εργασίας, καθώς και τη διαχείριση της εν εξελίξει σταδιοδροµίας. Θα 
διοργανωθούν χωριστά σεµινάρια για διευθυντικά στελέχη και εργάτες, 
λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών αναγκών τους και της κατάστασης στην 
αγορά εργασίας. διοργανώνεται διήµερο σεµινάριο για την προετοιµασία 
απολυθέντων διευθυντικών στελεχών προκειµένου να αναζητήσουν 
αποτελεσµατικά µια νέα θέση απασχόλησης. Οι συµµετέχοντες θα µάθουν να 
εφαρµόζουν µια διαδικασία διαχείρισης σχεδίων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αναζήτησης εργασίας µε σχέδια, µετρήσεις και σηµεία αναφοράς για µια επιτυχή 
αλλαγή σταδιοδροµίας. Για τους εργάτες θα προταθεί ένα πρόγραµµα µίας 
ηµέρας, κατανεµηµένο σε δύο µαθήµατα µισής ηµέρας. Το πρόγραµµα αυτό θα 
βοηθήσει τους εργάτες εργοστασίου, συντήρησης, εκτέλεσης, του τοµέα των 
υπηρεσιών, καθώς και άλλους ωροµίσθιους εργάτες να εντοπίσουν τις δεξιότητες 
και αποδόσεις τους· να ορίσουν έναν επαγγελµατικό στόχο· να καταρτίσουν 
κατάλογο επαγγελµατικών στόχων· να συµπληρώσουν το έντυπο υποψηφιότητας, 
να συντάξουν το βιογραφικό τους σηµείωµα ή ένα δελτίο παροχής στοιχείων· και 
να διδαχτούν σηµαντικές ικανότητες για την αναζήτηση εργασίας. Επιπλέον, θα 
διοργανωθούν πολλά ειδικά εργαστήρια, περιλαµβανοµένων των «Βιογραφικά 
και επιστολές που δίνουν αποτελέσµατα» και «∆υναµικές συνεντεύξεις». 

– Παρέχονται επιδόµατα κατάρτισης και κινητικότητας σε όλους τους απολυθέντες 
εργαζόµενους που αναλαµβάνουν δραστηριότητες επανένταξης στην αγορά 
εργασίας. 

– Οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες για την αλλαγή σταδιοδροµίας ανώτερων 
διευθυντικών στελεχών προβλέπονται για το ανώτερο προσωπικό. Οι εν λόγω 
υπηρεσίες έχουν προβλεφθεί για να βοηθήσουν στην επιτυχή αλλαγή 
σταδιοδροµίας ανώτερων διευθυντικών στελεχών και έχουν ως στόχο να 
συµπεριλάβουν κάθε στοιχείο ενίσχυσης που απαιτείται σε ατοµικό επίπεδο και 
να ληφθούν υπόψη διάφορες περιστάσεις. Οι συνεδρίες παροχής 
εξατοµικευµένων συµβουλών καλύπτουν τα ακόλουθα θέµατα: αντιµετώπιση των 
συναισθηµατικών καταστάσεων που συνδέονται µε τη διαδικασία αλλαγής 
σταδιοδροµίας· αυτοαξιολόγηση µε τα κατάλληλα µέσα· σφαιρική αξιολόγηση 
των δεξιοτήτων, δυνατών σηµείων, αξιών και αποδόσεων· εµπεριστατωµένη 
διερεύνηση των εναλλακτικής σταδιοδροµίας και απασχόλησης· πλήρης 
αντικειµενική ανάλυση και στρατηγική για την αγορά· σχέδια εµπορικής 
προώθησης· σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος, συνοδευτικών επιστολών και 
άλλων εγγράφων· σε βάθος κατάρτιση σχετικά µε τις συνεντεύξεις και τη 
δικτύωση· προσανατολισµός στο πλαίσιο της αξιολόγησης και της 
διαπραγµάτευσης όσον αφορά την προσφορά θέσεων απασχόλησης· 
εξατοµικευµένη αναζήτηση επιχειρήσεων και συµβουλών σχετικών µε τη 
συνεργασία µε αυτές· πρόσβαση σε εξοπλισµό γραφείου, συµπεριλαµβανοµένου 
του σταθµού εργασίας που είναι εξοπλισµένος µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, φαξ, 
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ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ίντερνετ· ενίσχυση της αναζήτησης και εύρεσης 
θέσεων απασχόλησης στον Τύπο· και συνεδρίες παροχής συµβουλών µε 
έµπειρους συµβούλους ειδικευµένους στις προσλήψεις στελεχών. 

– Θα ληφθούν µέτρα για την ενθάρρυνση ηλικιωµένων εργαζοµένων. Τα µέτρα 
αυτά θα καλύπτουν εβδοµαδιαία εργαστήρια και µαθήµατα κατάρτισης, καθώς 
και ατοµικές συνεντεύξεις που θα επικεντρώνονται στη δυναµική προσωπική 
προώθηση και στις δεξιότητες στον τοµέα της πληροφορικής. 

– Η ενίσχυση για την αυτοαπασχόληση θα καλύπτει την πληροφόρηση σχετικά µε 
την αυτοαπασχόληση και ειδικότερα για τις νοµικές απαιτήσεις για εκείνους που 
επιθυµούν να καταστούν αυτοαπασχολούµενοι. Η εν λόγω ενίσχυση 
περιλαµβάνει εργαστήρια επανένταξης, που συµπληρώνονται από την παροχή 
προσωπικών συµβουλών για τις εµπορικές ευκαιρίες που προσφέρονται σε 
συγκεκριµένες περιφέρειες. 

– Η προώθηση της επιχειρηµατικότητας καλύπτει τη διοργάνωση εργαστηρίων για 
τις απαιτήσεις στο πλαίσιο της δηµιουργίας µιας εταιρείας. 

– Το σχετικό κόστος υλοποίησης του σχεδίου (οµάδας του σχεδίου) καλύπτει τις 
δαπάνες για την οµάδα του σχεδίου και συνδέονται άµεσα µε όλα τα λοιπά µέτρα. 
Για λόγους διαφάνειας, οι τσεχικές αρχές έχουν επιλέξει να προϋπολογίσει και να 
παρουσιάσει χωριστά τις εν λόγω δαπάνες. 

15. Οι δαπάνες εφαρµογής του ΕΤΠ, που περιλαµβάνονται στην αίτηση σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1927/2006, καλύπτουν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και την ενηµέρωση και τη 
δηµοσιότητα. 

16. Οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες που παρουσίασαν οι τσεχικές 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 τσεχικές αρχές υπολογίζουν το συνολικό κόστος των υπηρεσιών 
αυτών σε 474 463 ευρώ και τις δαπάνες για την εφαρµογή του ΕΤΠ σε 23 723 ευρώ 
(4,8% του συνολικού ποσού). Η συνολική συνεισφορά που ζητείται από το ΕΤΠ 
είναι 323.820 (65 % του συνολικού κόστους). 
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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 

συγχρηµατ
οδότηση) 
(σε ευρώ) 

Εξατοµικευµένες υπηρεσίες (άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1927/2006) 

Βοήθεια για επανένταξη στην αγορά εργασίας 460 44 *20 423

Παροχή συµβουλών και βοήθεια στην 
αναζήτηση θέσεων απασχόλησης 

460 174 80 040

Επίδοµα αναζήτησης εργασίας 460 100 46 000

Σεµινάρια και ειδικά εργαστήρια για την 
αλλαγή σταδιοδροµίας 

460 340 156 400

Επίδοµα κατάρτισης και κινητικότητας 460 164 *75 292

Παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών για την 
αλλαγή σταδιοδροµίας ανώτερων διευθυντικών 
στελεχών 

5 4 775 28 875

Μέτρα για την ενθάρρυνση ηλικιωµένων 
εργαζοµένων 

83 100 8 300

Ενίσχυση για αυταπασχόληση 10 950 9 500

Προώθηση της επιχειρηµατικότητας 10 1 150 11 500

Κόστος σχετικό µε την υλοποίηση του έργου 
(οµάδα του έργου) 

460 94 43 133

Υποσύνολο εξατοµικευµένων υπηρεσιών  474 463

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

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες  4 745

∆ραστηριότητες διαχείρισης  2 372

Πληροφόρηση και δηµοσιότητα  1 186

∆ραστηριότητες ελέγχου  15 420

Υποσύνολο δαπανών για τη χρήση του ΕΤΠ  23 723
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Σύνολο εκτιµώµενου κόστους  498 186

Συνεισφορά ΕΤΠ (65 % του συνολικού 
κόστους) 

 323 820

* Τα σύνολα δεν συµφωνούν λόγω στρογγυλοποίησης του µοναδιαίου κόστους ανά 
εργαζόµενο 

17. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία επιβεβαιώνει ότι τα µέτρα που περιγράφονται ανωτέρω είναι 
συµπληρωµατικά προς τις ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταµεία. 

Ηµεροµηνία(-ες) κατά την(τις) οποία(-ες) άρχισαν να παρέχονται ή σχεδιάζεται να 
αρχίσουν να παρέχονται οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πληττόµενους 
εργαζοµένους 

18. Στις 16 Οκτωβρίου 2009 η Τσεχική ∆ηµοκρατία ξεκίνησε την παροχή 
εξατοµικευµένων υπηρεσιών στους θιγόµενους εργαζοµένους που περιλαµβάνονται 
στη συντονισµένη δέσµη µέτρων η οποία προτάθηκε για συγχρηµατοδότηση από το 
ΕΤΠ. 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 

19. Οι τσεχικές αρχές ανέφεραν ότι τα συνοδευτικά µέτρα για την αναδιοργάνωση της 
Unilever συζητήθηκαν µε τους κοινωνικούς εταίρους και την υπηρεσία 
απασχόλησης. Η συµφωνία σχετικά µε τα συνοδευτικά µέτρα επιτεύχθηκε στις 16 
Σεπτεµβρίου 2009. 

20. Οι τσεχικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται 
στην ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία σχετικά µε τις οµαδικές απολύσεις. 

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

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

• 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 χρησιµοποιείται για την αναδιάρθρωση 
εταιρειών ή τοµέων· 

• επιβεβαίωσαν ότι οι επιλέξιµες ενέργειες που αναφέρονται ανωτέρω δεν 
λαµβάνουν ενίσχυση από άλλα ενωσιακά χρηµατοδοτικά µέσα. 

Συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου  
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22. Οι αρχές της Τσεχίας κοινοποίησαν στην Επιτροπή ότι η διαχείριση και ο έλεγχος 
της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς θα γίνεται από τους ίδιους φορείς που 
διαχειρίζονται και ελέγχουν τη χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου (ΕΚΤ) στην Τσεχική ∆ηµοκρατία. 

Χρηµατοδότηση 

23. Με βάση την αίτηση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, η προτεινόµενη συνεισφορά από το 
ΕΤΠ στη συντονισµένη δέσµη εξατοµικευµένων υπηρεσιών ανέρχεται σε 323 820 
ευρώ και αντιστοιχεί στο 65 % του συνολικού κόστους. Η προτεινόµενη από την 
Επιτροπή κατανοµή κονδυλίων από το Ταµείο βασίζεται στις πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από την Τσεχική ∆ηµοκρατία. 

24. 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 τα περιθώρια για την ανακατανοµή 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. 

25. Το προτεινόµενο ποσό χρηµατοδοτικής συνεισφοράς θα αφήσει άνω του 25% του 
µέγιστου ετήσιου ποσού που διατέθηκε για το ΕΤΠ διαθέσιµο για βοήθεια στη 
διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων µηνών του έτους, όπως απαιτείται από το άρθρο 
12 παράγραφος 6 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1927/2006. 

26. Με την υποβολή της παρούσας πρότασης παρέµβασης 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 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 από τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής, θα συγκληθεί επίσηµη τριµερής σύσκεψη.  

27. Η Επιτροπή θα υποβάλει ξεχωριστά 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. 

Πηγή των πιστώσεων πληρωµών  

28. ∆εδοµένου ότι στον προϋπολογισµό του 2011 εµφανίζονται στη γραµµή 04.0501 
«Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠΠ)» του 
προϋπολογισµού πιστώσεις πληρωµών ύψους 47 608 950 ευρώ, η γραµµή αυτή του 
προϋπολογισµού θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη του απαιτούµενου ποσού των 
323 820 ευρώ για την παρούσα αίτηση.  
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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 
σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση 

(αίτηση EGF/2010/010 CZ/Unilever από την Τσεχική ∆ηµοκρατία) 

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 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 Επιτροπής6, 

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) 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. 

                                                 
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) Στις 24 Μαρτίου 2010 η Τσεχική ∆ηµοκρατία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του 
ΕΤΠ λόγω απολύσεων στην «Unilever ČR spol.s r.o». και τη συµπλήρωσε µε 
πρόσθετες πληροφορίες για το διάστηµα έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2010. Η αίτηση 
πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται 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 323.820 ευρώ. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ: 

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 323 820 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως 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 




