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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/2010/007 AT/Steiermark και Niederösterreich 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 09 Μαρτίου 2010, η Αυστρία υπέβαλε την αίτηση EGF/2010/007 AT/Steiermark και 
Niederösterreich για χρηµατοδοτική συµβολή από το ΕΤΠ, κατόπιν απολύσεων σε 54 
επιχειρήσεις που λειτουργούν στις περιφέρειες NUTS II NACE Ανάθ. 2 Κλάδος 24 
(«Παραγωγή βασικών µετάλλων»)3 Steiermark (Στυρία, AT22) και Niederösterreich (Κάτω 
Αυστρία, AT12) στην Αυστρία. 

Ύστερα από επισταµένη 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/2010/007 
Κράτος µέλος Αυστρία 
Άρθρο 2 (β) 
Εµπλεκόµενες επιχειρήσεις 54 

Περιφέρειες NUTS II Steiermark (AT22) 
Niederösterreich(AT12)  

NACE αναθ. 2, κλάδος 24.(«Παραγωγή βασικών 
µετάλλων») 

Περίοδος αναφοράς 1.4.2009 – 31.12.2009 
Ηµεροµηνία έναρξης παροχής των εξατοµικευµένων 
υπηρεσιών 1.4.2009 

Χρόνος έναρξης εφαρµογής 9.3.2010 
Απολύσεις στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 1 180 
Απολυµένοι εργαζόµενοι για τους οποίους ζητείται 356 

                                                 
1 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1. 
2 ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1. 
3 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής 

∆εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόµησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων 
NACE—αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του 
Συµβουλίου και ορισµένων κανονισµών των ΕΚ σχετικών µε ειδικούς στατιστικούς τοµείς (ΕΕ L 393 
της 30.12.2006, σ. 1). 
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ενίσχυση 
∆απάνες για τις εξατοµικευµένες υπηρεσίες (σε ευρώ) 12 266 158 
∆απάνες για τη χρήση του ΕΤΠ4 (σε ευρώ) 479 855 
∆απάνες για τη χρήση του ΕΤΠ (%) 3,8 
Συνολικός προϋπολογισµός (σε ευρώ) 12 746 013 
Συνεισφορά του ΕΤΠ (65 %) σε ευρώ 8 284 908 

1. Η αίτηση υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 9 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 β) 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 της παγκόσµιας 
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης, η Αυστρία προβάλλει το επιχείρηµα ότι 
η συνολική πτώση στην παραγωγή για µέταλλα ως αποτέλεσµα της κρίσης είχε 
ιδιαίτερα βαρύ αντίκτυπο στις εξαγωγές µετάλλου της Αυστρίας (σιδηρούχο και µη 
σιδηρούχο) και κατά συνέπεια και στην παραγωγή και την απασχόληση στον κλάδο 
του µετάλλου της χώρας. Σύµφωνα µε τα αριθµητικά στοιχεία της Eurostat και της 
Statistik Austria που αναφέρονται στην αίτηση, σχεδόν το 80 % της αυστριακής 
παραγωγής µετάλλου εξάγεται και το µέταλλο καλύπτει σχεδόν το 9 % συνόλου των 
εξαγωγών της Αυστρίας, ποσοστό υψηλότερο από τον µέσο όρο της ΕΕ-27 (6,1 %). 

4. Πριν από την κρίση, ο αυστριακός κλάδος µετάλλου ήταν δυναµικός, 
επιτυγχάνοντας σαφές εµπορικό πλεόνασµα χάρη σε έντονες εξαγωγικές 
δραστηριότητες ιδιαίτερα στον όµιλο προϊόντων σιδήρου και χάλυβα (σιδηρούχα 
µέταλλα). Αυτό είχε βοηθήσει στην επιτυχή αντιστάθµιση των σχετιζόµενων µε την 
παγκοσµιοποίηση δυνάµεων, όπως οι αυξηµένες εισαγωγές µετάλλων από τρίτες 
χώρες.  

Η προηγούµενη ανάπτυξη του κλάδου σταµάτησε απότοµα το τέταρτο τρίµηνο του 
2008, καταλήγοντας σε πτώση 38,6 % στις εξαγωγές µετάλλου κατά την περίοδο 
Ιανουαρίου - Ιουλίου 2009 σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Η πτώση στις 
εξαγωγικές δραστηριότητες ήταν λιγότερο έντονη για άλλα προϊόντα της Αυστρίας 
(-24 % για το συνολικό όγκο των εξαγωγών). Αναφερόµενη στους πίνακες εισροών-
εκροών, η Αυστρία τονίζει επίσης τον υψηλό βαθµό αλληλεξάρτησης µεταξύ 
επιχειρήσεων στον κλάδο του µετάλλου και µε ορισµένες από τις βιοµηχανίες που 
επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, όπως η κατασκευαστική, η µηχανολογική 
και η αυτοκινητοβιοµηχανία.  

                                                 
4 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. 
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5. Ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκε τον 
Απρίλιο 2009 και τον Οκτώβριο 20095 ανέφερε ότι η κρίση έπληξε έντονα όλες τις 
µεγαλύτερες χαλυβοπαραγωγούς χώρες της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια του έτους µέχρι το 
πρώτο τρίµηνο του 2009, η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην ΕΕ-27 
παρουσίασε πτώση κατά 43,8 %, σε σύγκριση µε τη µείωση της παγκόσµιας 
παραγωγής χάλυβα κατά 22,8 % στη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Πολλές 
ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής χάλυβα µείωσαν τον αριθµό ηµερών παραγωγής ή 
αδρανοποίησαν την παραγωγική ικανότητα και ανακοινώθηκαν σχεδόν 32 800 
απολύσεις από τους σηµαντικότερους οµίλους χαλυβουργίας, σύµφωνα µε 
αριθµητικά στοιχεία της EUROFER, ευρωπαϊκής συνοµοσπονδίας βιοµηχανιών 
σιδήρου και χάλυβα. Όλα αυτά αποδεικνύουν τον σοβαρό δυσµενή αντίκτυπο της 
κρίσης επί του ευρωπαϊκού κλάδου µετάλλου.  

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

προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, 
σύµφωνα µε τα οποία απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός εννέα µηνών, 
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο NACE Ανάθ. 2 σε µία 
περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II σε ένα κράτος 
µέλος. 

7. Η αίτηση αναφέρει 1180 απολύσεις σε 54 επιχειρήσεις που κατατάσσονται στον 
κλάδο 24 της NACE ανάθ. 2 («παραγωγή βασικών µετάλλων») στις συνορεύουσες 
περιφέρειες NUTS II Steiermark (AT22) και Niederösterreich (AT12) κατά τη 
διάρκεια της εννεάµηνης περιόδου αναφοράς από την 1η Απριλίου 2009 έως την 1η 
∆εκεµβρίου 2009. Όλες αυτές οι απολύσεις υπολογίστηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 2 
δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. 

Εξήγηση της απρόβλεπτης φύσης των εν λόγω απολύσεων 

8. Οι αυστριακές αρχές προβάλλουν το επιχείρηµα ότι η παγκόσµια κρίση µε τον 
αντίκτυπο της στον κλάδο του βασικού µετάλλου δεν µπορούσε να προβλεφθεί, 
αναφέροντας ριζικές προς τα κάτω αναθεωρήσεις των προβλέψεων σχετικά µε την 
πραγµατική ανάπτυξη του ΑΕγχΠ που πραγµατοποιήθηκαν από διεθνείς και 
εθνικούς φορείς, από τα τέλη του 2007, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ και 
τα αυστριακά ιδρύµατα οικονοµικών ερευνών WIFO (Österreichisches Institut für 
Wirtschaftsforschung) και IHS (Institut für höhere Studien). Έχοντας προβλέψει 
κατά το φθινόπωρο του 2008 µια ελαφρά ανάπτυξη 0,9 % και 1,2 %, τα δύο εθνικά 
ιδρύµατα χρειάστηκε να διορθώσουν τις προβλέψεις τους για το 2009 προς τα κάτω 
σε -3,4 % και -3,8 % το Σεπτέµβριο του 2009. Αν και ο κλάδος του µετάλλου 
υπόκειται γενικά σε κυκλικές διακυµάνσεις, η ταχύτητα και η ένταση της πτώσης 

                                                 
5 Ο αντίκτυπος της οικονοµικής κρίσης στους βασικούς κλάδους της ΕΕ - Η περίπτωση των κλάδων 

µεταποίησης και κατασκευών. 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=4040 (4/2009) και 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5509 (10/2009). 
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που προκλήθηκε από την κρίση δεν ήταν προβλέψιµη και αποτέλεσε έκπληξη για 
τον κλάδο.  

9. Τα αποτελέσµατα της έρευνας του WIFO επίσης αναφέρουν απότοµες πτώσεις της 
εµπιστοσύνης µεταξύ των επιχειρήσεων µετάλλου της Στυρίας και της Κάτω 
Αυστρίας κατά τους πρώτους µήνες του 2009: σε σύγκριση µε ένα µέσο όρο 21 % 
κατά τα προηγούµενα έτη µέχρι το 2008, ένα υψηλό ποσοστό 83 % των 
επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν χαρακτήρισαν τον όγκο των παραγγελιών εξαγωγής 
τους ως µη επαρκή µέχρι τον Ιούλιο του 2009. 

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

10. Η αίτηση αναφέρει ένα σύνολο 1 180 απολύσεων σε 54 επιχειρήσεις κατά τη 
διάρκεια της εννεάµηνης περιόδου αναφοράς κατά τη διάρκεια της οποίας 356 
εργαζόµενοι (30,2 %) θεωρούνται ότι δικαιούνται βοήθειας. Οι εν λόγω 356 
εργαζόµενοι είναι εγγεγραµένοι στο ίδρυµα χάλυβα Voest-Alpine («Voest-Alpine-
Stahlstiftung»), ένα ίδρυµα εργαζοµένων επιχείρησης («Unternehmensstiftung») 
όπως ορίζεται στην οµοσπονδιακή οδηγία AMF/18-20106. Από τους υπόλοιπους 
εργαζοµένους οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµένοι στο ίδρυµα, περίπου 76,2 % έχουν 
βρει νέα θέση εργασίας, περί το 17,8 % συµµετέχουν σε µέτρα κατάρτισης AMS 
εκτός του ιδρύµατος και περίπου 6 % συνταξιοδοτήθηκαν ή σχεδιάζουν να 
συνταξιοδοτηθούν.  

Επιχειρήσεις και αριθµός απολυµένων 
Alufix-
Folienverarbeitungsgesellschaft 
m.b.H. 

6 Icon Anlagenbau GmbH 3 

Augusta Metalltechnik GmbH 11 IPA Produktions- & 
Vertriebsgesellschaft m.b.H. 9 

Becker & Co Ges.m.b.H. & Co KG 1 Isoplus Fernwärmetechnik 
Gesellschaft m.b.H. 32 

Benda-Lutz Werke GmbH 11 Johann Nemetz & Co Gesellschaft 
m.b.H. 13 

Biedermann 1 Karl Fink Ges.m.b.H. 30 

Böhler Bleche GmbH & Co KG 47 Kunstguss Wagner Gesellschaft 
m.b.H. 1 

Böhler Edelstahl GmbH & Co KG 37 Martin Miller GmbH 9 
Böhler Schweisstechnik Austria 10 Metallguss Katz GmbH 3 
Böhler-Uddeholm Precision Strip 
GmbH & Co KG 133 Neuman Aluminium Strangpresswerk 

GmbH 99 

Böhler-Ybbstal Profil GmbH 45 O. St. Feinguss- Gesellschaft m.b.H. 12 
Breitenfeld Edelstahl AG Stahlwerk 
und Schmiede 32 Schlieper Gesellschaft m.b.H. 20 

                                                 
6 Τα αυστριακά ιδρύµατα εργαζοµένων είναι ένα ενεργό µέσο 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 τελευταία οδηγία AMS e: 
http://www.ams.at/_docs/001_ast_RILI.pdf. 

http://www.ams.at/_docs/001_ast_RILI.pdf
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Επιχειρήσεις και αριθµός απολυµένων 
Buntmetall Amstetten Gesellschaft 
m.b.H. 10 Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr 

GmbH 24 

Dynacast Österreich Gesellschaft 
m.b.H. 14 Sonderstahlwerk Breitenfeld GmbH 1 

EGM-Industrieguss GmbH 5 Stahl Judenburg Gesellschaft m.b.H. 16 
ELSA Edelmetall-Legier-und 
Scheideanstalt Gesellschaft m.b.H. 1 Stahl- und Walzwerk Marienhuette 

Ges. m.b.H. 5 

Enzesfeld-Caro Metallwerke 
Aktiengesellschaft 21 Teich Aktiengesellschaft· 10 

FM Flanschenwerk Ges.m.b.H. 3 Ternitz Druckguss Gesellschaft 
m.b.H. 1 

Franz Steininger Gesellschaft m.b.H. 4 TIP Formenbau GmbH 3 
Georg Fischer Eisenguss GmbH 6 VAEE Eisenbahnsysteme GmbH 11 
Georg Fischer Fittings GmbH 15 Voestalpine Austria Draht GmbH 29 
Georg Fischer GmbH & Co KG 4 Voestalpine Giesserei Traisen GmbH 32 
Georg Fischer Kokillenguss GmbH 59 Voestalpine Krems GmbH 56 
Georg Fischer Moessner GmbH Nfg 
& Co KG 10 Voestalpine Schienen GmbH 2 

GF Druckguss GmbH 14 Voestalpine Stahl Donawitz GmbH & 
Co KG 14 

GLS Tanks International GmbH 28 Voestalpine Tubulars GmbH & Co 
KG 166 

G-MAG Europe GmbH 12 Welser Profile AG 14 
Hammerschied Ernstbrunner 
Eisengiesserei GmbH & Co KG 4 Wuppermann Austria Gesellschaft 

m.b.H 21 

Συνολικός αριθµός 
επιχειρήσεων: 54 Συνολικός αριθµός απολύσεων: 1 180  

11. Η κατανοµή των 356 εργαζοµένων που δικαιούνται βοήθειας έχει ως εξής: 

Κατηγορία Αριθµός Ποσοστό
Ανδρες 343 96,3
Γυναίκες 13 3,7
Πολίτες της ΕΕ 354 99,4
Μη πολίτες της ΕΕ 2 0,6
Ηλικίας 15-24 ετών 96 27,0
Ηλικίας 25-54 ετών 246 69,1
Ηλικίας 55-64 ετών 14 3,9
Άνω των 64 ετών 0 0,0

12. Στις ανωτέρω κατηγορίες υπάρχουν 11 εργαζόµενοι (3,1 %) µε µακροχρόνιο 
πρόβληµα υγείας ή µε αναπηρία. 

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

Κατηγορία Αριθµός Ποσοστό
∆ιευθυντικά στελέχη 2 0,6
Τεχνικοί 31 8,7
Εργαζόµενοι µε καθήκοντα υπαλλήλου 
γραφείου 

22 6,2

Βιοτέχνες και εργαζόµενοι σε βιοτεχνικά 75 21,1
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επαγγέλµατα 
Χειριστές εγκαταστάσεων και µηχανών και 
εργάτες συναρµολόγησης 

42 11,8

Στοιχειώδη επαγγέλµατα 184 51,7

14. 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 

15. Οι περιοχές τις οποίες αφορούν οι απολύσεις είναι το Land Steiermark (AT22) και 
το Land Niederösterreich (AT12), δύο από τις εννέα οµόσπονδες επαρχίες της 
Αυστρίας. Αµφότερες οι επαρχίες ανήκουν στις βιοµηχανικές περιφέρειες της 
Αυστρίας, µαζί µε τις Oberösterreich και Vorarlberg. Η Niederösterreich είναι η 
µεγαλύτερη οµόσπονδη επαρχία της Αυστρίας, που περιβάλλει τη Βιέννη, την 
πρωτεύουσα της Αυστρίας, η οποία έχει και η ίδια καθεστώς επαρχίας. Έχει κοινά 
σύνορα µε την Τσεχική ∆ηµοκρατία και τη Σλοβακία και η επαρχιακή της 
πρωτεύουσα είναι το Sankt Pölten. Το Steiermark έχει κοινά σύνορα µε την 
Σλοβενία και η επαρχιακή του πρωτεύουσα είναι το Graz, δεύτερη σε µέγεθος πόλη 
της Αυστρίας µετά τη Βιέννη.  

16. Οι αυστριακές αρχές εξήγησαν ότι αµφότερες οι επαρχίες συνεχίζουν να πάσχουν 
από διαρθρωτικές αδυναµίες µε ακαθάριστα περιφερειακά προϊόντα (περιφερειακά 
ΑΕγχΠ) κατώτερα του εθνικού µέσου όρου (στοιχεία του 2006). Το ποσοστό 
ανεργίας στο Steiermark είναι γενικά υψηλότερο του εθνικού µέσου όρου, ιδιαίτερα 
γύρω από την πόλη του Graz και στα δυτικά και ανατολικά σηµεία της επαρχίας, ενώ 
η ανεργία στο Niederösterreich είναι γενικά στο ίδιο επίπεδο µε της Αυστρίας σαν 
σύνολο. Η µακροχρόνια ανεργία (άνω του ενός έτους) βρίσκεται υπεράνω του 
εθνικού µέσου όρου σε αµφότερες τις επαρχίες, και αµφότερες εµφανίζουν 
σηµαντικές διαφορές στο εισόδηµα ανά τις περιοχές τους, πράγµα που 
αντικατοπτρίζει την ποικιλοµορφία των εδαφών τους από πλευράς γεωγραφίας, 
χαρακτήρα και οικονοµικής διάρθρωσης. Οι λόγοι αυτής της σχετικά δυσµενούς 
κατάστασης είναι τα πρόσφατα αποτελέσµατα των διαρθρωτικών κρίσεων στα τέλη 
της δεκαετίας του 1980 στο Steiermark που οδήγησαν σε προγράµµατα πρόωρης 
συνταξιοδότησης και ένα χαµηλό ποσοστό απασχόλησης γυναικών, ιδιαίτερα στις 
αγροτικές περιοχές. Το Niederösterreich εµφανίζει διαρθρωτικές αλλαγές και 
αντιµετωπίζει την πρόκληση της προσαρµογής των επαγγελµατικών προσόντων µε 
τις θέσεις εργασίας.  

17. Οι κυριότεροι παράγοντες είναι οι περιφερειακές δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης 
του Steiermark και του Niederösterreich (regionale Geschäftsstellen des 
Arbeitsmarktservice/AMS), η Ένωση Μηχανολογίας και Κατεργασίας Μετάλλου 
του Αυστριακού Οικονοµικού Επιµελητηρίου (Fachverband der maschinen- und 
metallverarbeitenden Industrie der Wirtschaftskammer Österreich), η Ένωση του 
Κλάδου Εξόρυξης και Παραγωγής Σιδήρου του Αυστριακού Οικονοµικού 
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Επιµελητηρίου (Fachverband der Bergwerke und eisenerzeugenden Industrie der 
Wirtschaftskammer Österreich), η Ένωση Εργαζοµένων Μετάλλου- Υφαντουργίας- 
Τροφίµων (Gewerkschaft Metall-Textil-Nahrung) και η Ένωση Υπαλλήλων 
Ιδιωτικού Τοµέα, Τυπογραφίας, ∆ηµοσιογραφίας και Χάρτου (Gewerkschaft der 
Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier), αµφότερες υπό την αιγίδα της 
Οµοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων Αυστρίας (Österreichische Gewerkschaftsbund 
/ÖGB). 
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Αναµενόµενος αντίκτυπος των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

18. Τα αριθµητικά στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση απεικονίζουν τη σηµασία της 
βιοµηχανίας του µετάλλου για την κατάσταση της απασχόλησης σε αµφότερες τις 
επαρχίες. Κατά το 2008 ο κλάδος αντιπροσώπευε το 2,1 % της απασχόλησης στο 
Steiermark (το υψηλότερο ποσοστό στην Αυστρία σε σύγκριση µε το 1 % για το 
σύνολο της χώρας) και στο Niederösterreich το ποσοστό αυτό ήταν 1,5 % (το τρίτο 
υψηλότερο ποσοστό στην Αυστρία). 

19. Αναφέροντας αριθµητικά της Statistik Austria και αυστριακών ερευνητικών 
ιδρυµάτων, οι αυστριακές αρχές εξήγησαν ότι η συνολική ανεργία αυξήθηκε 
απότοµα το 2009: +39,9 % στο Steiermark και +31,3 % στο Niederösterreich, σε 
σύγκριση µε ένα χαµηλότερο ποσοστό +29,3 % για το σύνολο της Αυστρίας (2ο 
τρίµηνα του 2009). Η πτώση στη ζήτηση µετάλλου είχε έντονο αρνητικό αντίκτυπο 
στις αγορές εργασίας του Steiermark και του Niederösterreich, καθώς οι απώλειες 
θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις µετάλλου των επαρχιών αυτών ήταν υψηλότερες 
από οπουδήποτε αλλού στην Αυστρία. Επιπλέον, ο αριθµός των εργαζοµένων βάσει 
βραχυπρόθεσµων συστηµάτων εργασίας (Kurzarbeit) αυξήθηκε τον Νοέµβριο του 
2009, µε το Niederösterreich να έχει τον υψηλότερο αριθµό εργαζοµένων σύµφωνα 
µε το σύστηµα αυτό µεταξύ όλων των αυστριακών επαρχιών και το Steiermark να 
έχει τον τρίτο υψηλότερο αντίστοιχο αριθµό. 

20. Σχεδόν το 60 % των απολύσεων που αποτελούν τα αντικείµενα της παρούσας 
αίτησης έλαβε χώρα στο Niederösterreich (704 εργαζόµενοι σε 33 εταιρείες) και 
πάνω από το 40 % των απολύσεων (476 εργαζόµενοι σε 21 εταιρείες) έλαβε χώρα 
στο Steiermark. Το Steiermark έχει ήδη γίνει δεκτό για στήριξη ΕΤΠ σε 
προηγούµενη περίπτωση: EGF/2009/009 AT/Steiermark (κλάδος 
αυτοκινητοβιοµηχανίας) µε 744 απολυµένους εργαζόµενους σε περίοδο εννέα 
µηνών.  

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

21. Προτείνονται οι ακόλουθοι τύποι µέτρων, ο συνδυασµός των οποίων θα σχηµατίσει 
µια συντονισµένη δέσµη εξατοµικευµένων υπηρεσιών µε στόχο την επανένταξη των 
στοχευοµένων 356 εργαζοµένων στην αγορά εργασίας. 

Τα µέτρα θα διατεθούν στους εργαζόµενους µέσω του ιδρύµατος χάλυβα Voest-
Alpine («Voest-Alpine-Stahlstiftung»), ενός ιδρύµατος εργαζοµένων 
επιχειρηµατικού τύπου που ιδρύθηκε το 1987-88 για την ελάφρυνση των δυσµενών 
αντικτύπων της αναδιάρθρωσης στον τοµέα του χάλυβα. Κατά το 2010 το ίδρυµα 
είχε ως µέλη του πάνω από 80 εταιρείες, ήτοι εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα του µετάλλου. Περίπου δύο τρίτα των εταιρειών-µελών ανήκουν στον 
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όµιλο Voestalpine, ενώ το άλλο τρίτο αποτελείται από εταιρείες εκτός του οµίλου7. 
Ως αποτέλεσµα της κρίσης, ο αριθµός των εγγεγραµένων στο ίδρυµα, ήτοι άνεργοι 
εργαζόµενοι ενταγµένοι σε προγράµµατα κατάρτισης, εκπαίδευσης και επανένταξης, 
διπλασιάστηκε (Μάρτιος 2010, σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος). Τα 356 
στοχευµένα από την παρούσα αίτηση άτοµα είναι πρώην εργαζόµενοι εταιρειών που 
ανήκουν στον όµιλο Voestalpine που εντάχθηκαν στο ίδρυµα εργασίας µεταξύ 1ης 
Απριλίου 2009 και 31ης ∆εκεµβρίου 2009. 

22. Τα µέτρα για τους 356 στοχευόµενους εργαζόµενους που είναι εγγεγραµµένοι στο 
ίδρυµα συµφωνήθηκαν και ελέγχθηκαν από τις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης 
(«AMS, Arbeitsmarktservice») του Steiermark και του Niederösterreich. 
Αξιολογήθηκε η σηµασία του κάθε µέτρου για την αγορά εργασίας και 
επιβεβαιώθηκε η συµµόρφωση µε τους κανόνες του ιδρύµατος («Stiftungsordnung») 
καθώς και µε ισχύοντες νόµους. Η εξέλιξη των επί µέρους 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.  

– Προκαταρκτική διαβούλευση Και οι 356 απολυµένοι εργαζόµενοι αναλαµβάνουν 
σχετική δέσµευση µε την προσχώρησή τους στο ίδρυµα εργασίας. Σ’ αυτό 
περιλαµβάνεται η εξέλιξη των προοπτικών και στόχων σταδιοδροµίας.  

– Επαγγελµατικός προσανατολισµός: Και οι 356 απολυµένοι εργαζόµενοι 
επωφελούνται από αυτόν µετά την προσχώρησή τους στο ίδρυµα. Η διάρκεια 
περιορίζεται σε έξι εβδοµάδες µε τη δυνατότητα επέκτασής της µέχρι ένα µέγιστο 
διάστηµα 12 εβδοµάδων σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Ένα εξατοµικευµένο 
σχέδιο επαγγελµατικής διαδροµής και ένα εναλλακτικό σχέδιο συµφωνείται και 
υπογράφεται από τον εργαζόµενο, τους εκπροσώπους του ιδρύµατος χάλυβα και 
τον περιφερειακό υπεύθυνο AMS. Αυτό αποτελεί τη βάση για τις επακόλουθες 
δραστηριότητες του εργαζόµενου στο πλαίσιο του ιδρύµατος εργασίας.  

– Εξατοµικευµένη επιµόρφωση: Μαθήµατα επιµόρφωσης έχουν προγραµµατιστεί 
για 174 εργαζόµενους και καλύπτουν κλασική αναβάθµιση δεξιοτήτων στα 
προηγούµενα πεδία δραστηριότητας των εργαζοµένων (π.χ. επιµόρφωση 
εργοδηγού, συγκόλληση και άλλα τεχνικά µαθήµατα) καθώς και αρχική 
επαγγελµατική κατάρτιση για την προπαρασκευή µιας αλλαγής σταδιοδροµίας 
προς τοµείς όπως ο κοινωνικός, η υγεία και οι υπηρεσίες (προτείνεται για το 
ήµισυ περίπου των 174 εργαζοµένων). Οι χαµηλότερης εξειδίκευσης εργαζόµενοι 
δύνανται να λάβουν επαγγελµατική κατάρτιση ώστε να επιτύχουν επίσηµη 
πιστοποίηση δεξιοτήτων (περίπου το ένα τέταρτο των συµµετεχόντων). Ένα 
µέρος της επαγγελµατικής κατάρτισης δεν θα χρειαστεί να συγχρηµατοδοτηθεί 
από το ΕΤΠ δεδοµένου ότι παρέχεται δωρεάν στο πλαίσιο του αυστριακού 

                                                 
7 http://www.voestalpine.com/group/static/sites/default/downloads/en/share/share/Annual_Report_2009-

10.pdf 

http://www.voestalpine.com/group/static/sites/default/downloads/en/share/share/Annual_Report_2009-10.pdf
http://www.voestalpine.com/group/static/sites/default/downloads/en/share/share/Annual_Report_2009-10.pdf
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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 το ίδρυµα8. 

– Στο πλαίσιο του πίνακα µέτρων παρέχονται επίσης πρακτικές εταιρικές περίοδοι 
επαγγελµατικής άσκησης διάρκειας µέχρι τριών µηνών ανά επιχείρηση και 
επιχειρηµατική κατάρτιση για εκείνους που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν τη δική 
τους επιχείρηση. Όσοι έχουν παρακολουθήσει επιχειρηµατική κατάρτιση στο 
πλαίσιο του ιδρύµατος θα έχουν στη συνέχεια τη δυνατότητα να συµµετάσχουν 
στο πρόγραµµα ίδρυσης επιχειρήσεων της Arbeitsmarktservice που 
χρηµατοδοτείται από πόρους εκτός ΕΤΠ. Πριν από την ένταξη σ’ αυτό το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα της AMS, η συµµετοχή του εργαζόµενου στο ίδρυµα 
εργασίας τερµατίζεται.  

– Συνεχής διαβούλευση και ενεργός αναζήτηση εργασίας: Το ίδρυµα διαθέτει την 
απαιτούµενη υποδοµή και παρέχει συµβουλές και υποστήριξη στους 356 
εργαζόµενους σχετικά µε τις προσπάθειές τους για εξεύρεση νέας θέσης 
εργασίας. Εδώ συµπεριλαµβάνονται δραστηριότητες όπως η συζήτηση µε ειδικό, 
η κατάρτιση ως προς την διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για µια θέση 
εργασίας, σύσταση οµάδων οµοτίµων για την προαγωγή δυνατοτήτων δικτύωσης. 
Η ενεργός αναζήτηση εργασίας δύναται να αρχίσει είτε άµεσα µετά τη φάση 
προσανατολισµού είτε µε την ολοκλήρωση της εξατοµικευµένης διαδροµής 
επιµόρφωσης. Η κανονική διάρκεια του εν λόγω µέτρου περιορίζεται στις 14 
εβδοµάδες, µε δυνατότητα ανανέωσης σε 22 σε ειδικές περιπτώσεις (για 
συµµετέχοντες ηλικίας άνω των 50 ετών ή για άτοµα µε µειωµένη ικανότητα προς 
εργασία). Οι εύλογες προσφορές θέσεων εργασίας εκ µέρους της AMS θα πρέπει 
να γίνονται δεκτές από τους συµµετέχοντες στη διάρκεια της φάσης ενεργού 
αναζήτησης θέσης εργασίας.  

– Επίδοµα κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας9 Το εν λόγω επίδοµα 
καταβάλλεται και στους 356 εργαζόµενος µόνο κατά τη διάρκεια της συµµετοχής 
τους στην κατάρτιση και στα µέτρα ενεργού επανένταξης στο πλαίσιο του 
ιδρύµατος εργασίας. Το βασικό ποσόν κυµαίνεται µεταξύ 150 € και 450 € κατ' 
άτοµο και µήνα (14 µήνες/έτος), συµπληρούµενο από 75€/40€ για άτοµα των 
οποίων αποτελεί τη µοναδική πηγή εισοδήµατος της οικογένειας µε ή χωρίς 
παιδιά (12 µήνες/έτος). 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. 

                                                 
8 Σύµφωνα µε την § 18 τουArbeitslosenversicherungsgesetz (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 of Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG). 
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– Επίδοµα διαβίωσης κατά τη διάρκεια των µέτρων κατάρτισης και αναζήτησης 
εργασίας10: Το εν λόγω επίδοµα χορηγείται σε 353 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. Οι 
αρχές εκτιµούν ότι 60 άτοµα θα συµµετάσχουν στα µέτρα κατάρτισης και 
επανένταξης για 6,1 µήνες, 138 άτοµα. για 15 µήνες, 51 άτοµα για 30 µήνες και 
104 άτοµα για 33,2 µήνες. Το κόστος ανά εργαζοµένο/µήνα ανέρχεται σε 1031 
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.  

– ∆ευτερεύον κόστος στη διάρκεια της κατάρτισης: Αυτό χορηγείται µόνο στους 
174 συµµετέχοντες του ιδρύµατος, οι οποίοι εντάσσονται σε µέτρα κατάρτισης 
για την κάλυψη εξόδων ταξιδιού και του κόστους εκπαιδευτικού υλικού.  

23. 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 χάλυβα Voest-Alpine. 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 954 ευρώ κατ’ άτοµο.  

24. Οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες που προσφέρουν 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 12 266 158 ευρώ και 
τις δαπάνες για τη χρήση του ΕΤΠ σε 479 855 ευρώ (3,80 % του συνολικού ποσού). 
Η συνολική συνεισφορά που ζητείται από το ΕΤΠ είναι 8 284 908 ευρώ (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 ευρώ) 

Συνολικό κόστος 
(ΕΤΠ και εθνική 

συγχρηµατοδότηση) 
(σε ευρώ) 

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

                                                 
10 Με βάση την § 18 of Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG). 
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Προκαταρκτική διαβούλευση 
('Erstberatung') 

356 49 17 444

Επαγγελµατικός προσανατολισµός 
('Berufsorientierung') 

356 1 022 363 832

Εξατοµικευµένη κατάρτιση, 
συµπεριλαµβανοµένων περιόδων 
άσκησης και επιχειρηµατικής κατάρτισης 
('Individuelle Qualifizierung') 

174 3 052 531 048

Συνεχής διαβούλευση και ενεργός 
αναζήτηση εργασίας ('laufende Beratung 
und aktive Jobsuche') 

356 1 056 375 936

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

356 9 307 3 313 292

Επίδοµα διαβίωσης κατά την κατάρτιση 
και την αναζήτηση εργασίας - 6,1 µήνες 
('Schulungsarbeitslosengeld')  

60 6 308 378 480

Επίδοµα διαβίωσης κατά την κατάρτιση 
και την αναζήτηση εργασίας - 15 µήνες 
('Schulungsarbeitslosengeld')  

138 15 456 2 132 928

Επίδοµα διαβίωσης κατά την κατάρτιση 
και την αναζήτηση εργασίας - 30 µήνες 
('Schulungsarbeitslosengeld')  

51 30 886 1 575 186

Επίδοµα διαβίωσης κατά την κατάρτιση 
και την αναζήτηση εργασίας – 33,2 
µήνες ('Schulungsarbeitslosengeld')  

104 34 240 3 560 960

∆ευτερεύον κόστος κατά την κατάρτιση 
('Ausbildungsnebenkosten') 

174 98 17 052

Υποσύνολο για εξατοµικευµένες 
υπηρεσίες 

12 266 158

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

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες  57 500
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∆ιαχείριση του ιδρύµατος χάλυβα Voest-
Alpine (ίδρυµα ανακατάταξης) 

 339 355

Ενηµέρωση και δηµοσιότητα  18 000

∆ραστηριότητες ελέγχου  65 000

Υποσύνολο δαπανών για την εφαρµογή 
του ΕΤΠ 

 479 855

Σύνολο εκτιµώµενου κόστους  12 746 013

Συνεισφορά ΕΤΠ (65 % των συνολικών 
δαπανών) 

 8 284 908

25. 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 
βάσει του στόχου 2 εστιάζεται στους µακροχρόνια ανέργους, ενώ το ΕΤΠ 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 

26. Η Αυστρία ξεκίνησε τις εξατοµικευµένες υπηρεσίες προς τους θιγόµενους 
εργαζόµενους που περιλαµβάνονται στο συντονισµένο πακέτο που προτάθηκε για 
συγχρηµατοδότηση στο ΕΤΠ την 1η Απριλίου 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 

27. Οι αυστριακές αρχές εξήγησαν ότι ο διάλογος µε τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά 
µε τον τρόπο ελάφρυνσης των επιπτώσεων της απώλειας θέσεων εργασίας για τους 
θιγόµενους εργαζόµενους άρχισε όταν οι εταιρείες γνωστοποίησαν τις 
προγραµµατισµένες απολύσεις προς τις αυστριακές αρχές, σύµφωνα µε το 
αυστριακό «Frühwarnsystem»/σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης (§ 45α του νόµου 
Arbeitsmarkt-förderungsgesetz/AMFG). 

28. Όσον αφορά το ρόλο του ιδρύµατος χάλυβα Voest-Alpine, η συµφωνία των 
κοινωνικών εταίρων καταρχήν επιτεύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν 
ιδρύθηκε το ίδρυµα εργασίας. Οι ακόλουθοι κοινωνικοί εταίροι συµφώνησαν για τη 
συγκεκριµένη χρήση του ΕΤΠ, µέχρι τον Αύγουστο του 2009: Ένωση 
Μηχανολογίας και Κατεργασίας Μετάλλου του Αυστριακού Οικονοµικού 
Επιµελητηρίου (Fachverband der maschinen- und metallverarbeitenden Industrie der 
Wirtschaftskammer Österreich), Ένωση του Κλάδου Εξόρυξης και Παραγωγής 
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Σιδήρου του Αυστριακού Οικονοµικού Επιµελητηρίου (Fachverband der Bergwerke 
und eisenerzeugenden Industrie der Wirtschaftskammer Österreich), Ένωση 
Εργαζοµένων Μετάλλου- Υφαντουργίας- Τροφίµων (Gewerkschaft Metall-Textil-
Nahrung) και η Ένωση Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τοµέα, Τυπογραφίας, 
∆ηµοσιογραφίας και Χάρτου (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, 
Journalismus, Papier), αµφότερες υπό την αιγίδα της Οµοσπονδίας Εργατικών 
Συνδικάτων Αυστρίας (Österreichische Gewerkschaftsbund /ÖGB). 

29. Η Αυστρία εξήγησε περαιτέρω ότι η αυστριακή συνεργασία κοινωνικών εταιρικών 
σχέσεων είναι 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 αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµάτευσης για το σύνολο του 
κλάδου της µεταλλουργίας.  

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

30. 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 τα 
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  

31. Η Αυστρία γνωστοποίησε στην Επιτροπή ότι το ίδρυµα χάλυβα Voest-Alpine θα 
παράσχει το 35 % της εθνικής συγχρηµατοδότησης. Το ίδιο το ίδρυµα εργασίας 
χρηµατοδοτείται µέσω συνεισφορών αλληλεγγύης που καταβάλλονται από τους 
εργοδότες και τους εργαζόµενους επιχειρήσεων που είναι µέλη του. Οι εν λόγω 
συνεισφορές κυµαίνονται και αναθεωρούνται σε τακτική βάση από τους 
κοινωνικούς εταίρους.  

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

http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/Sozialpartnerschaft_mission_en.pdf
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32. 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 ίδρυµα χάλυβα 
Voest-Alpine, 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 

33. Με βάση την αίτηση της Αυστρίας, η προτεινόµενη συνεισφορά από το ΕΤΠ στη 
συντονισµένη δέσµη εξατοµικευµένων υπηρεσιών ανέρχεται σε 8 284 908 και 
αντιστοιχεί στο 65 % του συνολικού κόστους. Η βοήθεια που προτείνει η Επιτροπή 
βάσει του Ταµείου στηρίζεται στις πληροφορίες που χορήγησε η Αυστρία. 

34. 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. 

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

36. 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. 

37. 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. 
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Πηγή πιστώσεων πληρωµών  

38. Ένα ποσό 16 808 313 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 τρεις περιπτώσεις που συζητούνται τώρα από την 
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή για συνολικό ποσό 30 023 247 ευρώ. Αυτό το 
διαθέσιµο ποσό θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη του ποσού των 8 284 908 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/2010/007 AT/Steiermark και Niederösterreich 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, 

Έχοντας υπόψη 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 
εξαιτίας ακριβώς 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 9 Μαρτίου 2010 η Αυστρία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον 
αφορά τις απολύσεις σε 54 επιχειρήσεις που λειτουργούν στον κλάδο 24 της NACE 
Αναθ. 2 («Παραγωγή βασικών µετάλλων»), στις συνορεύουσες περιφέρειες NUTS II 
Steiermark (Στυρία, AT22) και Niederösterreich (Κάτω Αυστρία, AT12) στην 

                                                 
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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Αυστρία, την οποία συµπλήρωσε µε πρόσθετες πληροφορίες έως τις 27 Ιανουαρίου 
2011. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισµό των 
χρηµατοδοτικών συνεισφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1927/2006. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού 8 284 908 
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 8 284 908 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 


