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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 2010 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής 
για δηµοσιονοµική πειθαρχία και χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση (Αίτηση 

EGF/2010/008 AT/AT&S από την Αυστρία) 
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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) µέσω ενός µηχανισµού ευελιξίας, µέχρι το 
µέγιστο ετήσιο ποσό των 500 εκατοµµυρίων ευρώ, 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 11 Μαρτίου 2010, η Αυστρία υπέβαλε την αίτηση EGF/2010/008 AT&S για 
χρηµατοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, κατόπιν απολύσεων στην AT&S στην Αυστρία. 

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ THΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βασικά στοιχεία:  
Αριθ. αναφοράς ΕΤΠ EGF/2010/008 
Κράτος µέλος Αυστρία 
Άρθρο 2 (γ) – έκτακτη κατάσταση 

Κύρια επιχείρηση 
AT&S (Austria Technologie & 

Systemtechnik 
Aktiengesellschaft 

Προµηθευτές και κατάντη παραγωγοί 0  
Περίοδος αναφοράς 1.9.2009 – 31.12.2009 
Ηµεροµηνία έναρξης παροχής των εξατοµικευµένων 
υπηρεσιών 1.9.2009 

Χρόνος έναρξης εφαρµογής 11.3.2010 
Απολύσεις στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 167 
Απολύσεις πριν και µετά την περίοδο αναφοράς 0 
Σύνολο επιλέξιµων απολυµένων εργαζοµένων 167 
Απολυµένοι εργαζόµενοι στοχευόµενοι για υποστήριξη 74 
∆απάνη για εξατοµικευµένες υπηρεσίες (σε ευρώ) 1 806 658 
∆απάνη για τη χρήση του ΕΤΠ3 (σε ευρώ) 72 000 
∆απάνη για τη χρήση του ΕΤΠ (%) 3,8 
Συνολικός προϋπολογισµός (σε ευρώ) 1 878 658 
Συνεισφορά του ΕΤΠ (65 %) σε ευρώ 1 221 128 

                                                 
1 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1. 
2 ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1. 
3 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. 
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1. Η αίτηση υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 11 Μαρτίου 2010 και συµπληρώθηκε µε 
πρόσθετα στοιχεία έως τις 22 Φεβρουαρίου 2011. 

2. Η αίτηση ικανοποιεί τους όρους κινητοποίησης του ΕΤΠ, όπως αυτοί ορίζονται στο 
άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, και υποβλήθηκε εντός 
της προθεσµίας των 10 εβδοµάδων που αναφέρεται στο άρθρο 5 του εν λόγω 
κανονισµού. 

Σύνδεση των απολύσεων µε τις µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη µορφή του 
παγκόσµιου εµπορίου λόγω της παγκοσµιοποίησης ή της παγκόσµιας 
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης 

3. Για να αποδείξει τη σύνδεση µεταξύ των απολύσεων και σηµαντικών διαρθρωτικών 
αλλαγών στα παγκόσµια εµπορικά πρότυπα εξαιτίας της παγκοσµιοποίησης, η 
Αυστρία προβάλλει το επιχείρηµα ότι η παραγωγή πλακετών τυπωµένων 
κυκλωµάτων (PCB)4 στην Ευρώπη ακολούθησε για κάποιο διάστηµα την ίδια τάση 
µε τον ευρωπαϊκό κλάδο παραγωγής κινητών τηλεφώνων, ήτοι η µαζική παραγωγή 
µεταφέρθηκε προς οικονοµίες χαµηλών ηµεροµισθίων κυρίως στην Ασία και 
ειδικότερα στην Κίνα. Ένα µεγάλο µέρος των κινητών τηλεφώνων και άλλων 
συσκευών παράγεται στην Ασία και σχεδόν πάνω από τα τρία τέταρτα του 
παγκόσµιου όγκου PCB παράγεται εκεί (παράγων εγγύτητας). Η Αυστρία 
ισχυρίζεται περαιτέρω ότι, εγκρίνοντας διάφορες αιτήσεις προς το ΕΤΠ στον κλάδο 
των κινητών τηλεφώνων, η Επιτροπή έχει ήδη αναγνωρίσει στο παρελθόν ότι η εν 
λόγω µεταφορά παραγωγικής ικανότητας αντιπροσωπεύει διαρθρωτική αλλαγή στα 
παγκόσµια εµπορικά πρότυπα.  

4. Αναφερόµενη σε ανάλυση αγοράς που έγινε από την εγκατεστηµένη στη Γερµανία 
ένωση του κλάδου πλακετών τυποποιηµένων κυκλωµάτων (Verband der 
Leiterplattenindustrie VdL) τον Μάιο 2009, η Αυστρία επισηµαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 
όγκος παραγωγής PCB µειώθηκε το 2008 κατά 10,8% σε σύγκριση µε το 
προηγούµενο έτος, ενώ η µείωση ήταν λιγότερο έντονη στη νοτιανατολική Ασία 
συµπεριλαµβανοµένης της Κίνας (- 5,4%) και παγκοσµίως (- 4,8%). Όσον αφορά 
τους ευρωπαίους παραγωγούς PCB, ο αριθµός τους µειώθηκε από 333 κατά το 2007 
σε 307 κατά το 2008.  

5. Η AT&S είναι ένας από τους κυριότερους κατασκευαστές PCB και µεταξύ των 
µεγαλύτερων παραγωγών στην Ευρώπη, µε διάφορες οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
στην Αυστρία (Leoben/Στυρία, Fehring/Στυρία, Klagenfurt/Καρινθία) και στην Κίνα 
(µονάδα παραγωγής Σαγκάης από το 2002), την Ινδία (µονάδα παραγωγής 
Nanjangud από το 1999) και την Κορέα (µονάδα παραγωγής Ansan από το 2006). 

Κατόπιν της πτώσης της ζήτησης για πλακέτες τυπωµένων κυκλωµάτων (- 40% κατά 
το επιχειρηµατικό έτος 2008/2009 σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος), η AT&S 

                                                 
4 Μια πλακέτα τυπωµένου κυκλώµατος (PCB) είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτηµα αναγκαίο σε πολλούς 

κλάδους της ηλεκτρονικής, όπως οι βιοµηχανίες ηλεκτρονικών συσκευών και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (κινητά τηλέφωνα, ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές κ.λπ.), ιατρικών συσκευών και η 
αυτοκινητοβιοµηχανία. 
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αποφάσισε το Νοέµβριο 2008 να µεταφέρει το σύνολο της µαζικής της παραγωγής 
PCB από το Leoben στη Σαγκάη, πράγµα που είχε ως αποτέλεσµα την µεγάλη 
µείωση του µέγεθους της µονάδας της Στυρίας και αλυσιδωτές απολύσεις επί ένα 
έτος και άνω. Μόνο µια παραγωγή µικρού και µεσαίου µεγέθους παρτίδων για την 
ευρωπαϊκή αγορά παραµένει στην Αυστρία, οι οποίοι εφοδιάζει κυρίως την 
αυτοκινητοβιοµηχανία και βιοµηχανικούς κλάδους της ΕΕ. 

Αποδείξεις για τον αριθµό των απολύσεων και συµµόρφωση µε τα κριτήρια του άρθρου 
2 στοιχείο γ) 
6. Η Αυστρία υπέβαλε την αίτηση αυτή δυνάµει των κριτηρίων παρέµβασης που 

προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Η 
διάταξη αυτή επιτρέπει στους αιτούντες την παρέκκλιση από τις απαιτήσεις των 
άρθρων 2 στοιχείο α) και 2 στοιχείο β) σε µικρές αγορές εργασίας ή σε έκτακτες 
καταστάσεις, όπου οι απολύσεις έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση και 
την τοπική οικονοµία. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών οφείλει να διευκρινίσει ποιες 
από τις κύριες απαιτήσεις επιλεξιµότητας δεν πληροί η αίτησή του και εποµένως από 
ποιες ζητά να γίνει παρέκκλιση.  

Οι αυστριακές αρχές διευκρίνισαν ότι µε την αίτηση ζητούν παρέκκλιση από το 
άρθρο 2 στοιχείο α), σύµφωνα µε το οποίο το κανονικό κατώτατο όριο είναι 
τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός τετράµηνης περιόδου.  

7. Η αίτηση αναφέρει 167 απολύσεις στην εγκατάσταση AT&S στο Leoben κατά την 
τετράµηνη περίοδο αναφοράς από 1ης Σεπτεµβρίου 2009 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009, 
οι οποίες υπολογίστηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 2 δεύτερη παράγραφος δεύτερη 
παύλα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. 

Η µεγαλύτερη σειρά απολύσεων στη µονάδα του Leoben περιγράφεται στην αίτηση 
ως εξής: 298 εργαζόµενοι απολύθηκαν στα µέσα ∆εκεµβρίου 2008, 167 εργαζόµενοι 
στη διάρκεια της τετράµηνης περιόδου από Σεπτέµβριο έως ∆εκέµβριο 2009, 138 
προσωρινοί εργαζόµενοι, πριν από τη λήξη των συµβάσεών τους, µεταξύ Νοεµβρίου 
2008 και Αυγούστου 2009. Συνολικά πρόκειται για 603 απολύσεις εντός 13 ½ 
µηνών. Παλαιότερα, κατά το 2006, άλλες 200 θέσεις εργασίας χάθηκαν κατόπιν της 
παύσης λειτουργίας της µονάδας AT&S στο Fohndorf, που βρίσκεται περίπου 50 
χιλιόµετρα από το Leoben. Η AT&S γνωστοποίησε τα αντίστοιχα σχέδιά της για 
συλλογικές απολύσεις στις αυστριακές αρχές σε διάφορες χρονικές στιγµές, 
σύµφωνα µε τις ειδικές προθεσµίες κοινοποίησης που προβλέπονται από το 
αυστριακό σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης «Frühwarnsystem»/ (§45α του 
Arbeitsmarktförderungsgesetz/AMFG). Λόγω των κανόνων γνωστοποίησης που 
ισχύουν βάσει της αυστριακής νοµοθεσίας, δεν ήταν δυνατή η υποβολή µιας 
συνδυασµένης αίτησης ΕΤΠ που να καλύπτει όλους τους εργαζόµενους. 

8. Σύµφωνα µε τις αυστριακές αρχές, το Leoben βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσχερή 
κατάσταση. Το ποσοστό ανεργίας της περιοχής αυξήθηκε κατά +51,6 % τον 
Αύγουστο του 2009 σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος και ελάχιστες θέσεις 
εργασίας ήταν διαθέσιµες (1746 άτοµα καταχωρήθηκαν ως άνεργοι έναντι µόνο 180 
κενών θέσεων εργασίας). Η Αυστρία προβάλλει το επιχείρηµα ότι οι απολύσεις στην 
AT&S έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην περιοχή του Leoben και την γύρω 
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περιφέρεια NUTS III Östliche Obersteiermark (Ανατολική Άνω Στυρία), καθώς η 
αγορά δεν προσφέρει επαρκείς επιλογές απασχόλησης για τους εργαζόµενους, 
πολλοί από τους οποίους είναι χαµηλής εξειδίκευσης άτοµα εκπαιδευµένα από την 
εταιρεία. Η περιφέρεια NUTS III αντιµετωπίζει περαιτέρω τις προκλήσεις µιας 
µείωσης του πληθυσµού που υπερβαίνει τον µέσο όρο, καθώς και γήρανση του 
πληθυσµού που επίσης υπερβαίνει τον µέσο όρο. Επιπλέον, ο αιτών αναφέρεται στο 
γεγονός ότι η µακροχρόνια ανεργία στην Στυρία (επίπεδο NUTS II) είναι γενικά 
υψηλότερη από τον εθνικό µέσο όρο και ότι το ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν της 
Στυρίας παραµένει χαµηλότερο του εθνικού µέσου όρου. 

9. Η Στυρία έχει επίσης πληγεί από άλλες µαζικές απολύσεις για τις οποίες 
υποβλήθηκαν επίσης αιτήσεις ΕΤΠ στην Επιτροπή: 744 απολύσεις εντός εννεάµηνης 
περιόδου σχετικές µε τον κλάδο της αυτοκινητοβιοµηχανίας (ΕΤΠ/2009/009, που 
εγκρίθηκε από την αρχή προϋπολογισµού το 2009, ΕΕ L 347 της 24.12.2009) και 
476 απολύσεις εντός εννεάµηνης περιόδου σχετικές µε τον κλάδο βασικού µετάλλου 
(αίτηση ΕΤΠ/2010/007 για την οποία βρίσκεται υπό προετοιµασία χωριστή πρόταση 
στην Επιτροπή). 

10. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι οι υπόψη 167 απολύσεις µαζί µε τις 
απολύσεις που οφείλονται στο ίδιο αίτιο πριν από την τετράµηνη περίοδο αναφοράς 
έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και την οικονοµία σε τοπικό επίπεδο και 
σε επίπεδο NUTS III και ότι, σε συνδυασµό µε την ιδιαιτερότητα σχετικά µε τους 
κανόνες γνωστοποίησης µαζικών απολύσεων στην Αυστρία, πληρούται το κριτήριο 
εκτάκτων καταστάσεων του άρθρου 2 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ.1927/2006. 

Εξήγηση της απρόβλεπτης φύσης των εν λόγω απολύσεων 

11. Η Αυστρία αναφέρει στην αίτηση ότι οι απολύσεις σε τέτοιες διαστάσεις δεν 
µπορούσαν να προβλεφθούν παρά το γεγονός ότι η µεταφορά της µαζικής 
παραγωγής PCB στην Ασία υπήρξε µια τάση που παρατηρείτο επί ορισµένα έτη. Η 
AT&S είχε αρχικά την πρόθεση να διατηρήσει στην Αυστρία συγκεκριµένα µέρη 
της παραγωγής PCB για τα οποία απαιτείται υψηλή τεχνολογία, αλλά αυτό τελικά 
δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω της επιδείνωσης της χρηµατοπιστωτικής και 
οικονοµικής κατάστασης κατά τα έτη 2008 και 2009 συµπεριλαµβανοµένης της 
αυξηµένης πίεσης στις τιµές αγοράς, της χαµηλής τιµής του δολαρίου ΗΠΑ έναντι 
του ευρώ και µιας αύξησης στα ηµεροµίσθια στις ευρωπαϊκές µονάδες παραγωγής.  

Προσδιορισµός των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε απολύσεις και των εργαζοµένων 
που δικαιούνται βοήθεια 

12. Η αίτηση αναφέρει 167 απολύσεις σε µία και µόνη επιχείρηση, την AT&S (Austria 
Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft) που έλαβαν χώρα κατά τη 
διάρκεια της τετράµηνης περιόδου αναφοράς. Εβδοµηντατέσσερεις από αυτούς τους 
εργαζόµενους (44,3 %) θεωρούνται ότι δικαιούνται βοήθειας εκ µέρους του «AT&S-
Unternehmensstiftung», ιδρύµατος επανατοποθέτησης εργαζοµένων σε επιχείρηση, 
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όπως ορίζεται στην οµοσπονδιακή οδηγία 'AMF/18-20105. Από τους υπόλοιπους 
εργαζοµένους οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στο ίδρυµα, ορισµένοι έχουν βρει νέα 
θέση εργασίας, ενώ άλλοι δεν ενδιαφέρθηκαν να συµµετάσχουν στο ίδρυµα.  

13. Η κατανοµή των εργαζοµένων που δικαιούνται βοήθειας έχει ως εξής: 

Κατηγορία Αριθµός Ποσοστό
Ανδρες 43 58,1
Γυναίκες 31 41,9
Πολίτες της ΕΕ 72 97,3
Μη πολίτες της ΕΕ 2 2,7
Ηλικίας 15-24 ετών 2 2,7
Ηλικίας 25-54 ετών 65 87,8
Ηλικίας 55-64 ετών 7 9,5
Άνω των 64 ετών 0 0,0

14. ∆εν υπάρχουν εργαζόµενοι µε µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή µε αναπηρία µεταξύ 
των εργαζοµένων που δικαιούνται βοήθειας. 

15. Όσον αφορά τις επαγγελµατικές κατηγορίες, η κατανοµή έχει ως εξής: 

Κατηγορία Αριθµός Ποσοστό
Τεχνικοί και παρόµοιοι επαγγελµατίες 22 29,7
Υπάλληλοι γραφείου 3 4,1
Χειριστές µηχανών και συναρµολογητές 49 66,2

16. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, η Αυστρία 
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 εφαρµογής του ΕΤΠ και, ιδίως, όσον αφορά την 
πρόσβαση σε αυτό. 

Περιγραφή της θιγόµενης περιοχής και των αρχών και ενδιαφερόµενων παραγόντων της 

17. Οι απολύσεις αφορούν στο επίπεδο NUTS II το Land Steiermark (Στυρία,AT22) µία 
από τις εννέα οµόσπονδες επαρχίες της Αυστρίας και στο επίπεδο NUTS III το 
Östliche Obersteiermark (Ανατολική Άνω Στυρία, AT 223) και ειδικότερα την 
περιοχή του Leoben µε τον κυριότερο δήµο του, την πόλη του Leoben. Η Στυρία 
αποτελεί µια κατά κύριο λόγο βιοµηχανική περιοχή6 και η οικονοµία της εξαρτάται 
σηµαντικά από τις λίγες µεγάλες επιχειρήσεις της βιοµηχανίας ηλεκτρονικών ειδών 
και της µεταλλουργίας, όπως η AT&S και ο όµιλος Voestalpine.  

                                                 
5 Τα αυστριακά ιδρύµατα εργαζοµένων είναι ένα ενεργό µέσον πολιτικής της αγοράς εργασίας στην 

Αυστρία για τη βελτίωση της θέσης των αναζητούντων απασχόληση στην αγορά εργασίας. Βασίζονται 
στον νόµο Arbeitslosenversicherungsgesetz (§ 18) και στις οδηγίες εφαρµογής που εκδίδονται από την 
υπηρεσία αγοράς εργασίας (AMS). Η πλέον πρόσφατη οδηγία AMS εµφαίνεται στον εξής δικτυακό 
τόπο: http://www.ams.at/_docs/001_ast_RILI.pdf. 

6 Οι τέσσερις βιοµηχανικές επαρχίες της Αυστρίας είναι η Στυρία, η Κάτω Αυστρία, η Άνω Αυστρία και 
το Vorarlberg. 

http://www.ams.at/_docs/001_ast_RILI.pdf
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18. Οι κυριότεροι παράγοντες είναι η τοπική κυβέρνηση της Στυρίας (Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung), οι περιφερειακές δηµόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης της Στυρίας και της περιοχής του Leoben (Landes- und 
Bezirksgeschäftsstellen des Arbeitsmarktservice/AMS), το Οικονοµικό 
Επιµελητήριο της Στυρίας (Wirtschaftskammer Steiermark), η Ένωση Εργαζοµένων 
Μετάλλου- Υφαντουργίας- Τροφίµων (Gewerkschaft Metall-Textil-Nahrung) υπό 
την στέγη της Οµοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων Αυστρίας (Österreichische 
Gewerkschaftsbund /ÖGB) και του Regionalmanagement Obersteiermark Ost 
GmbH, ενός από τους οργανισµούς περιφερειακής διαχείρισης της Αυστρίας που 
προωθεί την ανάπτυξη της βιώσιµης περιφερειακής πολιτικής. 
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Αναµενόµενος αντίκτυπος των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

19. Η AT&S ήταν µέχρι το ∆εκέµβριο 2008 ο µεγαλύτερος εργοδότης της περιφέρειας. 
Η Αυστρία προβάλλει το επιχείρηµα ότι οι 167 απολύσεις εντός τεσσάρων µηνών 
µαζί µε τις από πωλήσεις της εταιρείας κατά τους µήνες που προηγήθηκαν της 
περιόδου αναφοράς (αναφέρονται στο σηµείο 7), έθεσαν την τοπική και 
περιφερειακή αγορά εργασίας κάτω από σοβαρή πίεση.  

Αναφέροντας στοιχεία της Statistik Austria και της δηµόσιας υπηρεσίας 
απασχόλησης του Leoben, η Αυστρία ισχυρίζεται ότι οι απολύσεις στην AT&S 
έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην περιοχή του Leoben και την γύρω περιφέρεια 
NUTS III, καθώς οι αγορές δεν προσφέρουν επαρκείς επιλογές απασχόλησης για 
τους απολυθέντες εργαζόµενους, πολλοί από τους οποίους είναι χαµηλής 
εξειδίκευσης και είχαν εκπαιδευτεί από την εταιρεία για συγκεκριµένη εργασία. Το 
ποσοστό ανεργίας στο Leoben αυξήθηκε κατά 51,6% τον Αύγουστο του 2009 σε 
σύγκριση µε το προηγούµενο έτος (1746 άτοµα καταχωρήθηκαν ως άνεργοι έναντι 
µόνο 180 θέσεων εργασίας), πράγµα που αντιπροσωπεύει σηµαντικότερη αύξηση 
της ανεργίας από ό,τι στην Στυρία (+ 33,7 %) και σε εθνικό επίπεδο (+ 30 ). Η 
περιφέρεια NUTS III αντιµετωπίζει περαιτέρω τις προκλήσεις µιας πέραν του µέσου 
όρου µείωσης του πληθυσµού και επίσης ενός πέραν του µέσου όρου γηράσκοντος 
πληθυσµού. Επιπλέον, ο αιτών αναφέρεται στο γεγονός ότι η µακροχρόνια ανεργία 
στην Στυρία (NUTS II level) είναι γενικά υψηλότερη του εθνικού µέσου όρου και 
ότι το ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν της Στυρίας παραµένει χαµηλότερο του 
εθνικού µέσου όρου (στοιχεία 2006)7. 

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

20. Προτείνονται οι ακόλουθοι τύποι µέτρων, ο συνδυασµός των οποίων θα σχηµατίσει 
µια συντονισµένη δέσµη εξατοµικευµένων υπηρεσιών µε στόχο την επανένταξη των 
στοχευοµένων 74 εργαζοµένων στην αγορά εργασίας. Τα µέτρα θα διατεθούν στους 
εργαζόµενους µέσω του ιδρύµατος «AT&S-Unternehmensstiftung», ενός ιδρύµατος 
εργαζοµένων επιχείρησης που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2009 ως µέρος του 
κοινωνικού σχεδιασµού της εταιρείας κατόπιν των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων που έλαβαν χώρα στα τέλη του 2008. Ο αρµόδιος φορέας για τη 
λήψη εξατοµικευµένων µέτρων είναι η οµάδα Team 4 Projektmanagement GmbH. 

21. Τα µέτρα για τους 74 στοχευµένους εργαζόµενους που είναι εγγεγραµµένοι στο 
ίδρυµα ελέγχθηκαν από τις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης («AMS, 
Arbeitsmarktservice») της Στυρίας, τους εκπροσώπους του εργοδότη και των 
εργαζοµένων, καθώς επίσης και από το Land της Στυρίας. Το τελευταίο εξασφαλίζει 
επίσης το συντονισµό µε άλλες περιφερειακές πολιτικές της αγοράς εργασίας. Η 
σηµασία κάθε συγχρηµατοδοτούµενου από το ΕΤΠ µέτρου για την αγορά εργασίας 

                                                 
7 Πληροφορίες ελήφθησαν σε σχέση µε την αίτηση EGF/2010/007 AT Steiermark-Niederösterreich. 
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αξιολογήθηκε και επιβεβαιώθηκε η συµµόρφωση µε τους κανόνες του ιδρύµατος 
(«Stiftungsordnung») και άλλους ισχύοντες νόµους. Η εξέλιξη των επιµέρους 
εργαζοµένων παρακολουθείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι εφαρµόζονται τα σχέδια 
που συµφωνήθηκαν στις αρχικές φάσεις του προγράµµατος. Σύµφωνα µε την 
παράγραφο 18 του Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG) και ανάλογα µε το 
προηγούµενο πρότυπο ωραρίου εργασίας του κάθε ατόµου, οι εργαζόµενοι θα πρέπει 
να συµµετέχουν µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.  

– Ενηµέρωση και ένταξη στο ίδρυµα εργασίας: Γενική ενηµέρωση για όλους τους 
απολυµένους εργαζόµενους µε τη δυνατότητα για αυτούς να υποβάλουν αίτηση 
για ένταξη στο ίδρυµα εργασίας. Η διαδικασία αυτή χρηµατοδοτήθηκε για 74 
εργαζόµενους.  

– Επαγγελµατικός προσανατολισµός (τρεις ενότητες): Χρηµατοδοτήθηκε η φάση 
αυτή για 73 εργαζόµενους. Η δραστηριότητα έχει κανονικά διάρκεια έξι 
εβδοµάδες µε τη δυνατότητα επέκτασής της µέχρι ένα µέγιστο 12 εβδοµάδων σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις. Αποτελείται από τρεις φάσεις Μια υποχρεωτική 
επιλογή/χαρακτηρισµό του εργαζόµενου, συνδυασµό µε θέση εργασίας και άµεση 
επανένταξη σε κενές θέσεις όπου είναι δυνατόν και για τους λοιπούς 
συµµετέχοντες διαµόρφωση ρεαλιστικού σχεδίου επαγγελµατικής διαδροµής. Οι 
ρυθµίσεις που αφορούν αυτό το σχέδιο συµφωνούνται και υπογράφονται από τον 
εργαζόµενο, το ίδρυµα εργασίας και την περιφερειακή AMS και αποτελούν τη 
βάση για τις επακόλουθες δραστηριότητες του εργαζόµενου στο πλαίσιο του 
ιδρύµατος εργασίας.  

– Ενεργή αναζήτηση εργασίας: Αυτή έχει στόχο κατά πρώτον όλους τους 
συµµετέχοντες οι οποίοι µετά τον επαγγελµατικό προσανατολισµό δεν επιθυµούν 
να λάβουν υψηλότερη επαγγελµατική εξειδίκευση. Προγραµµατίστηκε για 18 
εργαζοµένους. Η ενεργή αναζήτηση εργασίας γίνεται σε στενή συνεργασία µε την 
περιφερειακή AMS και η διάρκειά της είναι κανονικά 14 εβδοµάδες, µε 
δυνατότητα ανανέωσης σε 22 εβδοµάδες σε ειδικές περιπτώσεις, όπως επί 
παραδείγµατι, όταν οι συµµετέχοντες είναι ηλικίας άνω των 50 ετών ή για άτοµα 
µε µειωµένη ικανότητα προς εργασία. ∆ιατίθεται επίσης εργαζόµενους µετά την 
ολοκλήρωση των µέτρων επιµόρφωσής τους. 

– Εξατοµικευµένη επιµόρφωση: Μαθήµατα επιµόρφωσης έχουν προγραµµατιστεί 
για 73 εργαζόµενους και δύνανται να καλύπτουν κάθε επιµόρφωση που έχει 
εγκριθεί από την δηµόσια υπηρεσία απασχόλησης της Στυρίας στον κατάλογο 
µέτρων της. Μαθήµατα που δεν συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο δύνανται να 
εγκριθούν από την AMS σε ατοµική βάση αν είναι σύµφωνα µε την 
συµφωνηθείσα για τον εργαζόµενο επαγγελµατική διαδροµή. Ως παραδείγµατα 
της επιµόρφωσης που προσφέρεται αναφέρονται: µεγαλύτερης διάρκειας σπουδές 
που οδηγούν σε προηγµένου επιπέδου εξειδίκευση (πολυτεχνείο, πανεπιστήµιο, 
κολέγια), κλασική επιµόρφωση, αναβάθµιση δεξιοτήτων στα προηγούµενα πεδία 
δραστηριότητας των εργαζοµένων (π.χ. επιµόρφωση εργοδηγού), καθώς και 
αρχική επαγγελµατική κατάρτιση για την προπαρασκευή µιας αλλαγής 
σταδιοδροµίας προς τοµείς όπως υγειονοµικός τοµέας και οι υπηρεσίες 
(προτείνεται για περίπου το ήµισυ των 174 εργαζοµένων). Ένα µέρος της 
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επαγγελµατικής κατάρτισης δεν θα χρειαστεί να συγχρηµατοδοτηθεί από το ΕΤΠ 
δεδοµένου ότι παρέχεται δωρεάν στο πλαίσιο του αυστριακού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα συµφωνηµένο πρόγραµµα 
επιµόρφωσης διαρκεί περισσότερο από την περίοδο εφαρµογής του ΕΤΠ, η 
πρόσθετη χρηµατοδότηση θα παρέχεται από από κοινού από την AT&S, τη 
δηµόσια υπηρεσία απασχόλησης και το Land της Στυρίας8. 

– Επίδοµα κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας9 Το εν λόγω επίδοµα 
καταβάλλεται και στους 74 εργαζόµενος µόνο κατά τη διάρκεια της συµµετοχής 
τους στην κατάρτιση και στα µέτρα ενεργού επανένταξης στο πλαίσιο του 
ιδρύµατος εργασίας. Κατά τους πρώτους έξι µήνες κάθε απολυµένος εργαζόµενος 
λαµβάνει 350 € µηνιαίως και στη συνέχεια 70 € µηνιαίως. Το επίδοµα αυτό, σε 
συνδυασµό µε το επίδοµα διαβίωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το βασικό όριο 
χορήγησης επιδόµατος ανεργίας ενός εργαζοµένου. Η καταβολή των επιδοµάτων 
ανεργίας διακόπτεται κατά τη διάρκεια της περιόδου χορήγησης των εν λόγω 
επιδοµάτων κατάρτισης. 

– Επίδοµα διαβίωσης κατά τη διάρκεια των µέτρων κατάρτισης και αναζήτησης 
εργασίας10: Το εν λόγω επίδοµα χορηγείται και στους 74 απολυµένους 
εργαζόµενους µόνο για τη διάρκεια της συµµετοχής τους στα µέτρα κατάρτισης 
και ενεργού επανένταξης το πλαίσιο του ιδρύµατος εργασίας. Αυτό επιτρέπει µια 
σοβαρή συµµετοχή πλήρους απασχόλησης κάθε απολυµένου εργαζόµενου στα 
µέτρα. Το κόστος ανά εργαζόµενο/µήνα ανέρχεται σε 950 ευρώ. Το επίδοµα 
αυτό, συνδυαζόµενο µε το επίδοµα κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας, δεν 
δύναται να υπερβαίνει το βασικό όριο χορήγησης επιδόµατος ανεργίας ενός 
εργαζοµένου. Η καταβολή των επιδοµάτων ανεργίας διακόπτεται κατά τη 
διάρκεια χορήγησης τα εν λόγω επιδοµάτων διαβίωσης.  

22. Οι δαπάνες για τη χρήση του ΕΤΠ, που περιλαµβάνονται στην αίτηση σύµφωνα µε 
το άρθρο 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1927/2006, καλύπτουν προπαρασκευαστικές 
δραστηριότητες, δραστηριότητες ενηµέρωσης και δηµοσιότητας, καθώς και 
δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου του ιδρύµατος εργασίας της AT&S. Όλοι οι 
εταίροι που συµµετέχουν στα µέτρα αναλαµβάνουν τη δέσµευση να γνωστοποιούν 
την υποστήριξη ΕΤΠ. Το διαχειριστικό κόστος του ιδρύµατος θα υπολογίζεται 
αναλογικά ως προς τα όντως εποπτευόµενα άτοµα και δεν θα υπερβαίνει τα 271 
ευρώ κατ' άτοµον.  

23. Οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες που παρουσίασαν οι αυστριακές αρχές αποτελούν 
ενεργητικά µέτρα για την αγορά εργασίας, στο πλαίσιο των επιλέξιµων ενεργειών 
που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Οι αυστριακές 
αρχές εκτιµούν το συνολικό κόστος αυτών των υπηρεσιών σε 1 806 658 ευρώ και τις 

                                                 
8 Σύµφωνα µε την § 18 του νόµου Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG), η συµµετοχή ενός 

εργαζοµένου στο ίδρυµα περιορίζεται σε 156 εβδοµάδες (τρία έτη) µε δυνατότητα παράτασής της σε 
209 εβδοµάδες (4 έτη) σε ειδικές περιπτώσεις (άτοµα ηλικίας άνω των 50 ετών ή άτοµα που 
συµµετέχουν σε µεγαλύτερης διάρκειας προγράµµατα εξειδίκευσης). 

9 Με βάση την § 18 του νόµου Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG). 
10 Με βάση την § 18 του νόµου Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG). 



 

EL 10   EL 

δαπάνες για τη χρήση του ΕΤΠ σε 72 000 ευρώ (3,8 % του συνολικού ποσού). Η 
συνολική συνεισφορά που ζητείται από το ΕΤΠ είναι 1 221 128 (65 % του 
συνολικού κόστους). 

Ενέργειες Εκτιµώµεν
ος αριθµός 
εργαζοµέν
ων για τους 
οποίους 
ζητείται 
ενίσχυση 

Εκτιµώµεν
ο κόστος 
ανά 

εργαζόµενο 
για τον 
οποίο 
ζητείται 
ενίσχυση 
(σε EUR) 

Συνολικό κόστος 
(ΕΤΠ και εθνική 

συγχρηµατοδότηση) 
(σε ευρώ) 

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

Προκαταρκτική διαβούλευση 
('Erstberatung') 

356 49 17 444

23.1.1.1. Ενηµέρωση και ένταξη στο 
ίδρυµα εργασίας) 

74 300 22 200

Επαγγελµατικός προσανατολισµός -3 
ενότητες 
('Berufsorientierung – 3 Module')  

73 1 000 73 000

23.1.1.2. Συνεχής διαβούλευση και 
ενεργή αναζήτηση εργασίας 
('laufende Beratung und aktive 
Jobsuche') 

18 1 000 18 000

Ατοµική κατάρτιση εξειδίκευσης 
('Individuelle Qualifizierung') 

73 3 718 271 414

Επίδοµα επιµόρφωσης και αναζήτησης 
εργασίας ('Zuschussleistung/Stipendium 
bei aktiver Beratung, Jobsuche oder 
Ausbildung') 

74 1 327,16 98 210

23.1.1.3. Επίδοµα διαβίωσης κατά την 
κατάρτιση και την αναζήτηση 
εργασίας 
('Schulungsarbeitslosengeld')  

74 17 889,65 1 323 834

Υποσύνολο για εξατοµικευµένες 
υπηρεσίες 

1 806 658

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

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες  10 000

23.1.1.4. ∆ιαχείριση του ιδρύµατος 
εργασίας AT&S (ίδρυµα 
ανακατάταξης) 

23.1.1.5.  20 000

Ενηµέρωση και δηµοσιότητα  10 000

∆ραστηριότητες ελέγχου  32 000

Υποσύνολο δαπανών για την εφαρµογή 
του ΕΤΠ 

 72000

Σύνολο εκτιµώµενου κόστους  1 878 658

Συνεισφορά ΕΤΠ (65 % των συνολικών 
δαπανών) 

 1 221 128

24. Η Αυστρία επιβεβαίωσε ότι τα µέτρα που περιγράφονται παραπάνω είναι 
συµπληρωµατικά ενεργειών χρηµατοδοτούµενων από τα διαρθρωτικά ταµεία και ότι 
αποκλείεται η διπλή χρηµατοδότηση. Το αυστριακό επιχειρησιακό πρόγραµµα ΕΚΤ 
βάση του στόχου 2 εστιάζεται στους µακροχρόνια ανέργους, ενώ το ΕΚΤ αποσκοπεί 
στην παροχή βοήθειας στους εργαζόµενους αµέσως µετά την απόλυσή τους. 
Εποµένως δεν υφίσταται αλληλοκάλυψη µεταξύ των δύο ταµείων.  

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

25. Η Αυστρία ξεκίνησε τις εξατοµικευµένες υπηρεσίες προς τους θιγόµενους 
εργαζόµενους που περιλαµβάνονται στο συντονισµένο πακέτο που προτάθηκε για 
συγχρηµατοδότηση στο ΕΤΠ στις 15 Σεπτεµβρίου 2009, ηµεροµηνία κατά την οποία 
οι πρώτοι εργαζόµενοι εντάχθηκαν στο ίδρυµα εργασίας. Η ηµεροµηνία αυτή, 
εποµένως, αντιπροσωπεύει την αρχή της περιόδου επιλεξιµότητας για οποιαδήποτε 
βοήθεια ενδέχεται να χορηγηθεί από το EΤΠ. 

∆ιαδικασίες για τη διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους 

26. Ο διάλογος µε τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά µε τον τρόπο ελάφρυνσης των 
επιπτώσεων της απώλειας θέσεων εργασίας για τους θιγόµενους εργαζόµενους 
άρχισε όταν η AT&S γνωστοποίησε τις προγραµµατισµένες απολύσεις προς τις 
αυστριακές αρχές, σύµφωνα µε το αυστριακό «Frühwarnsystem»/σύστηµα έγκαιρης 
προειδοποίησης. Η διαδικασία της εφαρµογής για το ίδρυµα εργασίας AT&S 
υπογράφηκε από το οικονοµικό επιµελητήριο της Στυρίας και την ένωση 
εργαζοµένων µετάλλου-υφαντουργίας-τροφίµων (5.2.2009 και 23.7.2009).  
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27. Η Αυστρία εξήγησε ότι η αυστριακή κοινωνική εταιρική σχέση συνεργασίας είναι 
µια εθελοντική ρύθµιση κατά κύριο λόγο µε ανεπίσηµο χαρακτήρα που δεν 
ρυθµίζεται από τη νοµοθεσία11. Μόνο όταν οι εταιρείες αποφασίζουν να 
συµµετάσχουν σε συγκεκριµένα µέτρα πολιτικής για την εργασία υπόκεινται στους 
ισχύοντες κανόνες της δηµόσιας υπηρεσίας απασχόλησης (AMS). Οι απολύσεις που 
αφορά η παρούσα αίτηση βασίζονται σε συµφωνίες συµβουλίων 
εργοδότη/εργαζοµένων («Betriebsvereinbarungen»), µάλλον παρά σε συλλογικές 
συµφωνίες που έχουν επιτελέσει το αντικείµενο διαπραγµάτευσης για το σύνολο του 
κλάδου.  

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

28. Όσον αφορά την τήρηση των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, οι αυστριακές αρχές στην αίτησή τους και στις 
συµπληρωµατικές πληροφορίες: 

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

• απέδειξαν ότι οι ενέργειες παρέχουν στήριξη σε µεµονωµένους εργαζόµενους και 
δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την αναδιάρθρωση εταιρειών ή τοµέων, 

• επιβεβαίωσαν ότι οι επιλέξιµες ενέργειες που αναφέρονται ανωτέρω δεν 
τυγχάνουν βοήθειας από άλλα χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ. 

Συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου  

29. Η Αυστρία γνωστοποίησε στην Επιτροπή ότι η εθνική συγχρηµατοδότηση θα 
παρασχεθεί από την AT&S (47 %), τις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης της 
Στυρίας AMS (38,5 %) και το Land της Στυρίας (14,5%). Αν χορηγηθεί η 
συνεισφορά του ΕΤΠ, οι χρηµατοδοτικές συνεισφορές που καταβάλλονται από τους 
ίδιους τους στοχευόµενους εργαζόµενους (2 500 ευρώ ανά εργαζόµενο) θα 
θεωρηθούν ως προ-χρηµατοδότηση και θα τους επιστραφούν από το ίδρυµα 
εργασίας.  

30. Η Αυστρία διαβεβαίωσε ότι η οικονοµική συνεισφορά θα αποτελέσει το αντικείµενο 
διαχείρισης από τον ίδιο φορέα που διαχειρίζεται το ΕΚΤ: η µονάδα VI/INT/9 του 
οµοσπονδιακού υπουργείου εργασίας, κοινωνικών υποθέσεων και προστασίας του 
καταναλωτή (BMASK Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz) θα ενεργεί ως αρχή διαχείρισης και υπηρεσία πληρωµών. Η 
αρχή οικονοµικού ελέγχου για το ΕΤΠ είναι διαφορετική από εκείνη για το ΕΚΤ: η 
µονάδα VI/S/5α του BMASK θα εξασφαλίσει τη λειτουργία αυτή για το ΕΤΠ. Το 
συντονισµένο πακέτο εξατοµικευµένων µέτρων εφαρµόζεται από το «AT&S-

                                                 
11 Ιστοχώρος ÖGB http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/Sozialpartnerschaft_mission_en.pdf 

http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/Sozialpartnerschaft_mission_en.pdf
http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/Sozialpartnerschaft_mission_en.pdf
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Unternehmensstiftung'/'Team 4 Projektmanagement GmbH» υπό την εποπτεία της 
δηµόσιας υπηρεσίας απασχόλησης (AMS). Περαιτέρω, το BMASK υποστηρίζεται 
από πάροχο τεχνικής συνδροµής, ο οποίος θα ενεργεί επίσης ως πρώτο επίπεδο 
ελέγχου. Όλες οι σηµαντικές ρυθµίσεις και υποχρεώσεις αναφέρονται σε γραπτή 
συµφωνία. 

Χρηµατοδότηση 

31. Με βάση την αίτηση της Αυστρίας, η προτεινόµενη συνεισφορά από το ΕΤΠ στη 
συντονισµένη δέσµη εξατοµικευµένων υπηρεσιών ανέρχεται σε 1 221 128, και 
αντιστοιχεί στο 65 % του συνολικού κόστους. Η βοήθεια που προτείνει η Επιτροπή 
βάσει του Ταµείου στηρίζεται στις πληροφορίες που χορήγησε η Αυστρία. 

32. 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. 

33. 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 του ΕΤΠ, όπως απαιτείται από το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1927/2006. 

34. 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 εκ των δύο σκελών της αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής, θα συγκληθεί επίσηµη τριµερής σύσκεψη. 

35. Η Επιτροπή υποβάλλει χωριστά αίτηση µεταφοράς για να εγγραφούν στον 
προϋπολογισµό του 2011 ειδικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, όπως 
απαιτείται από το σηµείο 28 της διοργανικής συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. 

Πηγή πιστώσεων πληρωµών  

36. Ένα ποσό 8 523 405 ευρώ παραµένει διαθέσιµο στη γραµµή προϋπολογισµού 
04.0501 του ΕΤΠ, µετά από έγκριση από τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής, δύο αποφάσεων που αφορούν συνολικά ποσό 777 390 ευρώ 
και λαµβάνοντας υπόψη τις τέσσερις περιπτώσεις που συζητούνται τώρα από την 
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή για συνολικό ποσό 38 308 155 ευρώ. Αυτό το 
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διαθέσιµο ποσό θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη του ποσού των 1 221 128 ευρώ 
που απαιτούνται 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 2010 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής 
για δηµοσιονοµική πειθαρχία και χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση (Αίτηση 

EGF/2010/008 AT/AT&S από την Αυστρία) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

έχοντας υπόψη τη διοργανική συµφωνία της 17ης Μαΐου 2006 µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για δηµοσιονοµική πειθαρχία και χρηστή 
δηµοσιονοµική διαχείριση12, και ιδίως το σηµείο 28 της συµφωνίας αυτής, 

έχοντας υπόψη 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 Παγκοσµιοποίηση13, και ιδίως το άρθρο 12, παράγραφος 3, 

την πρόταση της Επιτροπής14, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για 
να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζοµένους που απολύονται ως αποτέλεσµα 
των µεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη µορφή του παγκόσµιου εµπορίου και για να 
τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

(2) Το πεδίο εφαρµογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε για τις αιτήσεις που υποβάλλονται µετά την 
1η Μαΐου 2009 για να συµπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζοµένους που απολύθηκαν ως 
άµεσο αποτέλεσµα της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης. 

(3) Η διοργανική συµφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ 
µέχρι το ποσό των 500 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. 

(4) Στις 11 Μαρτίου 2010 η Αυστρία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, 
όσον αφορά τις απολύσεις στην επιχείρηση AT&S την οποία συµπλήρωσε µε 
πρόσθετες πληροφορίες έως τις 22 Φεβρουαρίου 2011. Η αίτηση πληροί τις 
απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισµό των χρηµατοδοτικών συνεισφορών, όπως 

                                                 
12 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1. 
13 ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1. 
14 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
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ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Κατά συνέπεια, η 
Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού 1 221 128 ευρώ. 

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

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 
2011, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) για 
την παροχή ποσού 1 221 128 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις 
πληρωµών. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βρυξέλλες/Στρασβούργο, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 


