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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση, 
σύµφωνα µε το σηµείο 28 της διοργανικής συµφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, µεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για δηµοσιονοµική 
πειθαρχία και χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/005 PT/Norte-

Centro Automotive από την Πορτογαλία) 
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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 6 Ιουνίου 2011 η Πορτογαλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2011/005 PT/Norte-Centro 
Automotive για χρηµατοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, αφού σηµειώθηκαν απολύσεις σε 
τρεις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 («κατασκευή 
µηχανοκινήτων οχηµάτων, ρυµουλκουµένων και ηµιρυµουλκουµένων»)3 στις περιφέρειες 
Norte (PT11) και Centro (PT16), επιπέδου NUTS II, στην Πορτογαλία. 

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ THΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βασικά στοιχεία:  

Αριθ. αναφοράς ΕΤΠ EGF/2011/005 

Κράτος µέλος Πορτογαλία 

Άρθρο 2 β) 

Εµπλεκόµενες επιχειρήσεις 3 

Περιφέρειες NUTS II 
Norte (PT11) 

Centro (PT16)  

Κλάδος NACE αναθ. 2 29 («κατασκευή µηχανοκινήτων οχηµάτων, 
ρυµουλκουµένων και ηµιρυµουλκουµένων») 

Περίοδος αναφοράς 1.7.2010 – 1.4.2011 

                                                 
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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Ηµεροµηνία έναρξης των εξατοµικευµένων 
υπηρεσιών 1.7.2010 

Ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 6.6.2011 

Απολύσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς 726 

Απολυµένοι εργαζόµενοι για τους οποίους 
ζητείται υποστήριξη 726 

∆απάνες για τις εξατοµικευµένες υπηρεσίες 
(σε ευρώ) 2 241 100 

∆απάνες για τη χρήση του ΕΤΠ4 (σε ευρώ) 

 
95 000 

∆απάνες για τη χρήση του ΕΤΠ (%) 4,07 

Συνολικός προϋπολογισµός (σε ευρώ) 2 336 100 

Συνεισφορά του ΕΤΠ (65 %) (σε ευρώ) 1 518 465 

1. Η αίτηση υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 6 Ιουνίου 2011 και συµπληρώθηκε µε 
πρόσθετα στοιχεία έως τις 18 Ιουλίου 2011. 

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

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

3. Για την τεκµηρίωση της σύνδεσης των απολύσεων µε την παγκόσµια 
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση, η Πορτογαλία ισχυρίζεται ότι ο τοµέας της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας επλήγη σοβαρά από την κρίση, σε όλο τον κόσµο. Η 
Επιτροπή έχει ήδη αναγνωρίσει ότι, δεδοµένου ότι το 60-80 % περίπου (αναλόγως 
µε το κράτος µέλος) των νέων οχηµάτων στην Ευρώπη αγοράζονται µε πίστωση, η 
χρηµατοπιστωτική κρίση που αποτελεί την αιτία της ύφεσης έχει πλήξει πολύ 
σοβαρά την αυτοκινητοβιοµηχανία. Σύµφωνα µε την Ένωση Ευρωπαίων 
Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), η ζήτηση για νέα µηχανοκίνητα οχήµατα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση µειώθηκε το 2009 κατά 5,6 % σε σύγκριση µε το 2008 και 
κατά 13,3 % σε σύγκριση µε το 2007, δηλαδή το έτος πριν από την κρίση.. 
Εποµένως η ΕΕ παρακολούθησε την τάση που παρατηρήθηκε σε παγκόσµιο επίπεδο 
όπου η ζήτηση για νέα µηχανοκίνητα οχήµατα µειώθηκε κατά 5,6 % το 2009 σε 

                                                 
4 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. 
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σύγκριση µε το 2008. Οι κατασκευαστές των µηχανοκίνητων οχηµάτων, 
αντιµέτωποι µε αυτή την πτώση της ζήτησης, µείωσαν την παραγωγή τους ακόµα 
πιο δραστικά. Το 2009 η παραγωγή αυτοκινήτων στην ΕΕ µειώθηκε κατά 17% σε 
σύγκριση µε το 2008 και κατά 23% σε σύγκριση µε το 2007. Αυτή η πτωτική τάση 
συνεχίστηκε το 2010. Η παραγωγή µηχανοκίνητων οχηµάτων στην ΕΕ κατά τα τρία 
πρώτα τρίµηνα του 2010 ήταν 14% χαµηλότερη από εκείνη της ίδιας περιόδου το 
2008. 

4. Η πτώση της ζήτησης για ηλεκτρικό εξοπλισµό αυτοκινήτων, η οποία ακολούθησε 
την πτώση της παραγωγής αυτοκινήτων, σε συνδυασµό µε την αδυναµία περαιτέρω 
µείωσης του κόστους παραγωγής και/ή πρόσβασης σε πιστώσεις, είχε ως 
αποτέλεσµα το κλείσιµο του εργοστασίου παραγωγής Krombert & Schubert 
Portugal, Lda and the Lear στην Guarda. Το κλείσιµο του Leoni Wiring Systems 
Viana, Lda οφειλόταν στη δύσκολη οικονοµική κατάσταση λόγω της κρίσης, αλλά 
και στη µετεγκατάσταση της µονάδας παραγωγής στο Μαρόκο. 

5. Τα επιχειρήµατα που διατυπώθηκαν στις προηγούµενες περιπτώσεις5 για την 
αυτοκινητοβιοµηχανία στην οποία οι απολύσεις ήταν άµεση συνέπεια της κρίσης 
εξακολουθούν να ισχύουν.  

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

6. Η Πορτογαλία 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 Αναθ. 2 σε µία 
περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II σε ένα κράτος 
µέλος. 

7. Η αίτηση αναφέρει 726 απολύσεις σε τρεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή µηχανοκινήτων οχηµάτων, 
ρυµουλκουµένων και ηµιρυµουλκουµένων)6 στην περιφέρεια Norte (PT11) και 
Centro (PT16), επιπέδου NUTS II, κατά τη διάρκεια της εννεάµηνης περιόδου 
αναφοράς από τις 1 Ιουλίου 2010 έως τις 1 Απριλίου 2011. 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 πορτογαλικές αρχές ισχυρίζονται ότι οι προµηθευτές βρίσκονται υπό πίεση εδώ 
και κάποιο χρονικό διάστηµα από τους κατασκευαστές µηχανοκίνητων οχηµάτων 

                                                 
5 EGF/2010/002 Cataluña Automoción, COM(2010)453 τελικό,  

EGF/2010/004 Wielkopolskie, COM(2010)616 τελικό,  
EGF/2010/031 GM Belgium COM(2011)212 τελικό, και 
EGF/2011/003 Arnsberg and Düsseldorf COM(2011)447 τελικό. 

6 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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για να µειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Η ξαφνική και δραµατική κρίση που 
αφορά τη µείωση της ζήτησης για τα µηχανοκίνητα οχήµατα το 2009, η οποία δεν θα 
µπορούσε να έχει προβλεφθεί, οδήγησε σε σηµαντική µείωση της χρήσης της 
παραγωγικής ικανότητας. Προκειµένου να µειώσουν το κόστος παραγωγής, οι 
ευρωπαίοι κατασκευαστές εξαρτηµάτων αυτοκινήτων επέλεξαν να 
βελτιστοποιήσουν την παραγωγική ικανότητα ορισµένων µονάδων παραγωγής. 

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

9. Η αίτηση αφορά 726 απολύσεις στις ακόλουθες τρεις εταιρείες: 

Επιχειρήσεις και αριθµός απολυµένων 

Leoni Wiring Systems Viana, Lda 332 

Kromberg & Schubert Portugal, Lda 120 

Delphi Automotive Systems – Portugal, S.A. 274 

Σύνολο επιχειρήσεων: 3 Σύνολο απολύσεων: 726 

10. Ζητείται ενίσχυση για όλους τους απολυµένους (726). Ωστόσο, οι πορτογαλικές 
αρχές –βασιζόµενες σε προηγούµενες εµπειρίες διαχείρισης συνεισφορών του ΕΤΠ- 
εκτιµά ότι περίπου 500 εργαζόµενοι θα επιλέξουν την ενίσχυση από το ΕΤΠ. 

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

Κατηγορία Αριθµός Ποσοστό 
Άνδρες 248 34,16 
Γυναίκες 478 65,84 
Πολίτες της ΕΕ 726 100,00 
Μη πολίτες της ΕΕ 0 0,00 
Ηλικίας 15-24 ετών 3 0,41 
25-54 years old7 709 97,66 
Ηλικίας 55-64 ετών 14 1,93 
Άνω των 64 ετών 0 0,00 

12. Υπάρχουν τρεις εργαζόµενοι µε χρόνιο πρόβληµα υγείας ή µε αναπηρία. 

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

Κατηγορία Αριθµός Ποσοστό 

∆ιευθυντικά στελέχη 15 2,07 

Επαγγελµατίες 14 1,93 

Τεχνικοί και επαγγελµατίες συναφών 99 13,64 

                                                 
7 22,6 % (25 έως 34 ετών), 55 % (35 έως 44 ετών) και 20,1 % (45 έως 54 ετών). 
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Κατηγορία Αριθµός Ποσοστό 

κλάδων 

Υπάλληλοι γραφείου 57 7,85 

Απασχολούµενοι στην παροχή 
υπηρεσιών  

1 0,13 

Τεχνίτες και εργάτες σε τεχνικά 
επαγγέλµατα 

9 1,24 

Χειριστές εγκαταστάσεων και 
µηχανηµάτων 

474 65,29 

Στοιχειώδη επαγγέλµατα 57 7,85 

14. Από πλευράς εκπαιδευτικού επιπέδου, η κατανοµή έχει ως εξής: 

Επίπεδο εκπαίδευσης Αριθµός Ποσοστό 

Βασική εκπαίδευση8 

 

469 64,60 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 221 30,44 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση  36 4,96 

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

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

16. Η περιφέρεια Norte είναι η πιο πυκνοκατοικηµένη περιφέρεια της χώρας, η 
περιφέρεια µε το χαµηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα και το µεγαλύτερο ποσοστό 
ανεργίας. Το επίπεδο εκπαίδευσης και το επίπεδο προσόντων του πληθυσµού είναι 
χαµηλά. Η περιφέρεια εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τη βιοµηχανική 
παραγωγή, και το βασικό της πλεονέκτηµα είναι οι παραδοσιακοί κλάδοι παραγωγής 
όπως η κλωστοϋφαντουργία, τα είδη ένδυσης, τα είδη υπόδησης και ο φελλός, οι 
οποίοι είναι κλάδοι στους οποίους η περιφέρεια σηµειώνει επιτυχία στις εξαγωγικές 
αγορές. Τα ισχυρά γεωργικά προϊόντα είναι το γάλα και το κρασί (ιδίως το κρασί 
Πόρτο) και η δασοκοµία είναι τοµέας µε µεγάλο αναπτυξιακό δυναµικό. 

                                                 
8 Στην Πορτογαλία η βασική εκπαίδευση/υποχρεωτική εκπαίδευση είναι σήµερα εννέα έτη. Ωστόσο, ο 

αριθµός των ετών υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθορίζεται µε βάση την ηµεροµηνία γέννησης (όσοι 
γεννήθηκαν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1966 = τέσσερα έτη· όσοι γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1967 έως 
31 ∆εκεµβρίου 1980 = έξι έτη και όσοι γεννήθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου 1981 = εννέα έτη). 
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17. Η περιφέρεια Centro είναι πιο αραιοκατοικηµένη, και µε γηράσκοντα πληθυσµό 
(δείκτης γήρανσης 153 % το 2009, ποσοστό που υπερβαίνει τον εθνικό µέσο όρο, ο 
οποίος είναι 118 %). Η βιοµηχανική βάση της περιφέρειας αποτελείται από διάφορες 
παραδοσιακές παραγωγικές δοµές που εξαρτώνται από ένα φθηνό εργατικό 
δυναµικό και έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε το 
χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης και προσόντων του πληθυσµού (περίπου το 46 % του 
εργατικού δυναµικού είναι άτοµα µε σχολική φοίτηση έξι ή λιγότερων ετών), µπορεί 
να εξηγήσει τη χαµηλή παραγωγικότητα της περιφέρειας. Η ανεργία είναι χαµηλή, 
κυρίως λόγω της µετανάστευσης του ενεργού πληθυσµού στις αστικές περιοχές ή 
στο εξωτερικό. 

18. Οι αρχές που είναι άµεσα ενδιαφερόµενες είναι το Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP, I.P.), ένας φορέας δηµόσιας διοίκησης µε αποκεντρωµένα 
γραφεία εργασίας και κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης· συνδικάτα: STIMM, 
SINDEL και SIMA· και η Associação de Fabricantes para a Industria Automóvel-
AFIA (η πορτογαλική ένωση κατασκευαστών για την αυτοκινητοβιοµηχανία). Άλλα 
ενδιαφερόµενα µέρη είναι κοινά κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης (κέντρα των 
οποίων η διαχείριση είναι κοινή µεταξύ IEPF, I.P και εταίρων του τοµέα – 
οργανώσεων εργοδοτών και/ή συνδικάτων -- όπως CINEL, CEPRA, INOVINTER 
και CEFOSAP). 

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

19. Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Πορτογαλίας (INE), το ποσοστό 
ανεργίας στην Πορτογαλία κατά το τρίτο τρίµηνο του 2010 ήταν 10,9%, δηλαδή 
µεγαλύτερο κατά 1,1% σε σχέση µε την ίδια περίοδο του 2009. Το ποσοστό ανεργίας 
στην περιφέρεια Norte αυξήθηκε από το 11,6% το τρίτο τρίµηνο του 2009 στο 
13,2% την ίδια περίοδο του 2010 και αποτελεί το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στη 
χώρα. Η περιφέρεια Centro παρουσίασε µικρή αύξηση του ποσοστού ανεργίας (από 
7,2% σε 7,4% κατά την ίδια περίοδο που αναφέρθηκε ανωτέρω).  

20. Ο αντίκτυπος αυτών των απολύσεων σε τοπικό επίπεδο είναι µεγάλος εξαιτίας του 
συνδυασµού αυτών των παραγόντων, οι οποίοι από κοινού δηµιουργούν µια 
ασυνήθιστη και δύσκολη κατάσταση για τους εργαζόµενους και τη σχετική 
περιφέρεια. 

21. Οι δύο περιφέρειες στις οποίες έγιναν οι εν λόγω απολύσεις είχαν ήδη κριθεί 
επιλέξιµες για ενίσχυση από το ΕΤΠ σε µια προηγούµενη περίπτωση (EGF/2009/001 
PT/Norte-Centro). 

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

22. Προτείνονται οι ακόλουθοι τύποι µέτρων, ο συνδυασµός των οποίων θα σχηµατίσει 
µια συντονισµένη δέσµη εξατοµικευµένων υπηρεσιών µε στόχο την επανένταξη των 
εργαζοµένων στην αγορά εργασίας: 
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– Πληροφόρηση, κατάταξη και καθοδήγηση: οι δράσεις πληροφόρησης και 
κατάταξης συνίστανται στην ενηµέρωση όλων των πιθανών δικαιούχων σχετικά 
µε τα διαθέσιµα µέτρα, την ενθάρρυνση των εργαζοµένων να συµµετάσχουν 
ενεργά στα εν λόγω µέτρα, την παροχή πληροφόρησης σε θέµατα αγοράς 
εργασίας, καθώς και τον καθορισµό και την προσαρµογή των προσωπικών 
σχεδίων απασχόλησης του καθενός έτσι ώστε αυτά να περιλαµβάνουν περιγραφή 
των µέτρων στα οποία προτίθενται να συµµετάσχουν οι εργαζόµενοι. Αυτή η 
πληροφόρηση και η κατάταξη θα διενεργηθεί από τα Γραφεία Εργασίας και δεν 
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠ. Η καθοδήγηση θα περιλαµβάνει δράσεις σε 
οριζόντια θέµατα, όπως παροχή κινήτρων για την εργασία και παροχή κινήτρων 
για την κατάρτιση και την επανακατάρτιση, διά βίου µάθηση· προσωπική 
ανάπτυξη και προαγωγή της αυτοεκτίµησης· και παροχή συµβουλών για την 
αναζήτηση εργασίας. Θα παρέχονται, µε αυστηρούς όρους και όρια, επιδόµατα 
σίτισης και µεταφοράς. 

– Αναγνώριση, επικύρωση και πιστοποίηση ικανοτήτων: Με τη βοήθεια 
αναγνωρισµένων «Centros de Novas Oportunidades – CNO» (κέντρων νέων 
ευκαιριών), οι εργαζόµενοι θα προσδιορίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
έχουν αποκτήσει σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε επίσηµο και ανεπίσηµο 
πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια ατοµικών και οµαδικών συνεδριών, µαζί µε 
επαγγελµατίες εκπαιδευτές, θα ετοιµάσουν έναν φάκελο που θα περιέχει τα 
τεκµήρια της µαθησιακής τους πορείας που θα οδηγήσει στην επικύρωση 
σχολικής εκπαίδευσης και/ή την πιστοποίηση επαγγελµατικής κατάρτισης. 

– Επαγγελµατική κατάρτιση: οι εργαζόµενοι θα λάβουν την πλέον ενδεδειγµένη 
κατάρτιση ανάλογα µε το µορφωτικό τους επίπεδο και τον βαθµό των δεξιοτήτων 
τους, η οποία θα τους βοηθήσει να επανενταχθούν γρήγορα στην απασχόληση. 
Θα διεξαχθούν µαθήµατα κατάρτισης ενηλίκων για τα οποία θα απονέµεται διπλή 
πιστοποίηση (εκπαιδευτική και επαγγελµατική). Μερικά θα γίνουν βάσει 
ενοτήτων (ευέλικτη κατάρτιση οργανωµένη σε ταχύρρυθµους κύκλους 
κατάρτισης, η οποία παρουσιάζεται στα κριτήρια αναφοράς για την κατάρτιση 
του εθνικού καταλόγου επαγγελµατικών προσόντων) και µερικά θα αποτελούν 
ειδική κατάρτιση, κατάλληλη για τις συγκεκριµένες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Τα µαθήµατα κατάρτισης θα παρέχονται από τα Κέντρα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης και από άλλους φορείς αναγνωρισµένης 
αρµοδιότητας βάσει των στοιχείων του IEFP, IP9. Θα παρέχονται, µε αυστηρούς 
όρους και όρια, επιδόµατα κατάρτισης, σίτισης και µεταφοράς, ατοµική ασφάλιση 
κατά ατυχηµάτων και κατάλυµα. 

– Επιχορήγηση για κατάρτιση κατόπιν προσωπικής πρωτοβουλίας: το µέτρο αυτό 
θα δώσει τη δυνατότητα σε εργαζοµένους να συµµετάσχουν σε κατάλληλα 
µαθήµατα κατάρτισης, τα οποία θα συµφωνηθούν στο πλαίσιο των προσωπικών 
τους σχεδίων απασχόλησης και τα οποία παρέχονται από αναγνωρισµένα 
ιδρύµατα κατάρτισης. Θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, διαδοχικά 
ή ταυτόχρονα, περισσότερους από έναν κύκλους µαθηµάτων. Αυτοί που θα 

                                                 
9 Το «Instituto do Emprego e Formação Profissional-IEFP, IP» (Ινστιτούτο απασχόλησης και 

επαγγελµατικής κατάρτισης) είναι η δηµόσια εθνική υπηρεσία απασχόλησης και σκοπός της είναι η 
προώθηση της δηµιουργίας και της ποιότητας της απασχόλησης και η καταπολέµηση της ανεργίας 
µέσω της εφαρµογής ενεργών πολιτικών απασχόλησης και κατάρτισης. 
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συµµετάσχουν σε αυτή τη µορφή κατάρτισης, θα λάβουν επιχορήγηση έως 8 000 
ευρώ (που θα καλύπτει τόσο τις δαπάνες της κατάρτισης όσο και το επίδοµα 
κατάρτισης) µε αυστηρούς όρους.  

– Υποστήριξη για ατοµική αναζήτηση εργασίας: πρόκειται για επιχορήγηση που 
παρέχεται σε εργαζοµένους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης 
της δέσµης εξατοµικευµένων µέτρων του ΕΤΠ, βρίσκουν µόνοι τους νέα θέση 
εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το ποσό διαφέρει ανάλογα µε τη διάρκεια της 
προσφερόµενης σύµβασης εργασίας και µπορεί να αυξηθεί αν ο νέος τόπος 
εργασίας απέχει περισσότερο από 100 χιλιόµετρα από τον τόπο κατοικίας του 
εργαζοµένου. 

– Κίνητρα για προσλήψεις: µε σκοπό την τόνωση της δηµιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας, µπορεί να δοθεί οικονοµική στήριξη σε εργοδοτικούς φορείς που 
υπογράφουν συµβάσεις πλήρους απασχόλησης µε εργαζοµένους που είναι 
δικαιούχοι της παρέµβασης του ΕΤΠ. Οι συµβάσεις πρέπει να έχουν ελάχιστη 
διάρκεια 12 µηνών, ενώ το καταβαλλόµενο οικονοµικό κίνητρο είναι µεγαλύτερο 
για όσους προσλαµβάνουν εργαζοµένους µε συµβάσεις αορίστου χρόνου. 

– Επιχειρηµατική υποστήριξη: για τους εργαζοµένους που επιθυµούν να 
δηµιουργήσουν δική τους επιχείρηση, θα οργανωθεί κατάρτιση µε στόχο την 
απόκτηση ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων για την ίδρυση και τη διοίκηση 
µικρών επιχειρήσεων. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων κατάρτισης θα είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης µε την οποία θα παρέχεται 
στήριξη για την ίδρυση της νέας επιχείρησης, εκτός αν υπάρχει επιβεβαιωµένη 
προϋπάρχουσα κατάρτιση ή συναφής πείρα. Η τεχνική υποστήριξη του σχεδίου 
περιλαµβάνει δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στήριξη της ανάπτυξης της 
επιχειρηµατικής ιδέας, στην κατάρτιση του επιχειρηµατικού σχεδίου, στη 
σύσταση της εταιρείας και στην παρακολούθηση του σχεδίου κατά το πρώτο έτος 
υλοποίησής του. Ατοµική ασφάλιση κατά ατυχηµάτων, καθώς και επιδόµατα 
σίτισης και µεταφοράς θα παρέχονται, µε αυστηρούς όρους και όρια. 

– Υποστήριξη της δηµιουργίας επιχειρήσεων: Οι εργαζόµενοι, µόλις 
ολοκληρώσουν την εκπαίδευση και την προετοιµασία τους σε θέµατα 
επιχειρηµατικότητας, θα λάβουν µη επιστρεπτέα επιδότηση 20 000 ευρώ για κάθε 
θέση απασχόλησης που θα δηµιουργήσουν, συµπεριλαµβανοµένης της δικής 
τους, µε ανώτατο όριο τις τρεις θέσεις. Οι θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν 
πρέπει να καλυφθούν από άλλους δικαιούχους του ΕΤΠ ή από ανέργους 
εγγεγραµµένους στα κέντρα απασχόλησης της περιφέρειας και πρέπει να είναι 
πλήρους απασχόλησης για διάστηµα τουλάχιστον δύο ετών. 

– Σχέδιο ένταξης: το σχέδιο αυτό θα προσφέρει στους εργαζοµένους εργασιακή 
πείρα τουλάχιστον 30 ωρών την εβδοµάδα για διάστηµα έξι έως δώδεκα µηνών. 
Ο στόχος του µέτρου είναι να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόµενοι αυτοί δεν θα 
χάσουν την επαφή τους µε άλλους εργαζοµένους, δεν θα υποφέρουν από 
αποµόνωση και απογοήτευση και θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες 
γνώσεις και δεξιότητες, και έτσι να βελτιώσουν την απασχολησιµότητά τους µετά 
την περίοδο ένταξης. Οι εργαζόµενοι θα τοποθετηθούν για περιορισµένο χρονικό 
διάστηµα σε εργοδότες που θα είναι µη κερδοσκοπικοί φορείς. Κατ' αυτό τον 
τρόπο θα δικαιούνται επιδόµατα σίτισης και µεταφοράς, ασφάλεια και µηνιαία 
επιδότηση αντί µισθού. 
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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 διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και 
δραστηριότητες ενηµέρωσης και δηµοσιότητας. 

24. Οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες που παρουσίασαν οι πορτογαλικές αρχές αποτελούν 
ενεργητικά µέτρα για την αγορά εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των 
επιλέξιµων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1927/2006. Οι πορτογαλικές αρχές εκτιµούν ότι το συνολικό κόστος αυτών των 
υπηρεσιών ανέρχεται σε 2 241 100 ευρώ και ότι οι δαπάνες για την υλοποίηση της 
παρέµβασης του ΕΤΠ ανέρχονται σε 95 000 ευρώ (4,24% του συνολικού ποσού). Η 
συνολική συνεισφορά που ζητείται από το ΕΤΠ είναι 1.518.465 ευρώ (65% του 
συνολικού κόστους). 
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Ενέργειες Εκτιµώµενο
ς αριθµός 
εργαζοµένω
ν για τους 
οποίους 
ζητείται 
ενίσχυση 

Εκτιµώµενο 
κόστος ανά 
εργαζόµενο 
για τον 
οποίο 
ζητείται 
ενίσχυση 
(σε ευρώ) 

Συνολικό 
κόστος (ΕΤΠ 
και εθνική 

συγχρηµατοδ
ότηση) (σε 
ευρώ) 

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

Πληροφόρηση, κατάταξη και καθοδήγηση10 
(Orientação profissional) 
 

100 165 16 500

Αναγνώριση, επικύρωση και πιστοποίηση 
ικανοτήτων 
(RVCC) 

40 640 25 600

Επαγγελµατική Κατάρτιση 
(Formação profissional) 

100 6 000 600 000

Επιχορήγηση για κατάρτιση κατόπιν 
προσωπικής πρωτοβουλίας 
(Subsidio à formação por iniciativa individual) 

75 4 000 300 000

Υποστήριξη για ατοµική αναζήτηση εργασίας 
(Apoio à auto-colocação) 

100 1 100 110 000

Κίνητρα για προσλήψεις 
(Apoio à contratação) 

60 2 400 144 000

Επιχειρηµατική υποστήριξη 
(Apoio à criação do proprio emprego ou 
empresa - formação e apoio técnico ao 
projecto) 

50 2 100 105 000

Υποστήριξη της δηµιουργίας επιχειρήσεων 
(Apoio à criação da empresa) 

35 20 000 700 000

Σχέδιο ένταξης 
(Planos de integração) 

75 3 200 240 000

                                                 
10 Το µέτρο θα αφορά το σύνολο των 726 απολυµένων εργαζοµένων. Ωστόσο, οι πτυχές του µέτρου 

σχετικά µε την πληροφόρηση και την κατάταξη αποτελούν αρµοδιότητα των Γραφείων Εργασίας και 
δεν συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠ. Οι 100 συµµετέχοντες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό 
είναι εκείνοι που θα λάβουν επιδόµατα σίτισης και µεταφοράς ή που θα συµµετάσχουν σε συνεδρίες 
πιο εξειδικευµένης καθοδήγησης. 
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Υποσύνολο εξατοµικευµένων υπηρεσιών  2 241 100
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∆απάνες για τη χρήση του ΕΤΠ (τρίτο εδάφιο του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1927/2006) 

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες  2 000

∆ιαχείριση  90 000

Πληροφόρηση και δηµοσιότητα  2 000

∆ραστηριότητες ελέγχου  1 000

Υποσύνολο δαπανών για τη χρήση του ΕΤΠ  95 000

Σύνολο εκτιµώµενου κόστους  2 336 100

Συνεισφορά ΕΤΠ (65 % των συνολικών 
δαπανών) 

 1 518 465

25. Η Πορτογαλία επιβεβαιώνει ότι τα µέτρα που περιγράφονται ανωτέρω είναι 
συµπληρωµατικά προς τις δράσεις που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταµεία. Η Πορτογαλία θα εξασφαλίσει επίσης σαφή διαδροµή ελέγχου για τις 
δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠ και διαβεβαιώνει ότι δεν 
ζητείται ούτε χρησιµοποιείται για τις δραστηριότητες αυτές καµία άλλη 
χρηµατοδότηση από την ΕΕ. 

Ηµεροµηνία κατά την οποία άρχισαν να παρέχονται ή σχεδιάζεται να αρχίσουν να 
παρέχονται οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πληττόµενους εργαζοµένους 

26. Οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στη συντονισµένη δέσµη 
µέτρων για την οποία ζητείται συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠ άρχισαν να 
παρέχονται στους πληττόµενους εργαζοµένους από την Πορτογαλία στις 1 Ιουλίου 
2010. 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 

27. Η αίτηση προς το ΕΤΠ παρουσιάστηκε στη σύσκεψη του διοικητικού συµβουλίου 
του IEFP, I.P. της 21ης Ιουνίου 2011. Το IEFP, I.P, το οποίο είναι η διαχειριστική 
αρχή και η αρχή πληρωµών για το ΕΤΠ στην Πορτογαλία, έχει τριµερή σύνθεση 
(κυβέρνηση, εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζοµένων). 

28. Οι πορτογαλικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην εθνική νοµοθεσία και στη νοµοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις 
οµαδικές απολύσεις. 

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

29. Όσον αφορά την τήρηση των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, οι πορτογαλικές αρχές στην αίτησή τους: 
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• 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 δράσεις 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 
επιχορηγούνται από άλλα χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ. 

Συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου  

30. Η Πορτογαλία ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της 
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς θα ανατεθούν στο Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I.P. (IEFP, I.P.), δηλ. στη δηµόσια υπηρεσία απασχόλησης. Η συνολική 
διαχείριση ασκείται από την Υπηρεσία Απασχόλησης, ενώ η λειτουργική διαχείριση 
από τις περιφερειακές αντιπροσωπείες των περιφερειών Norte και Centro της 
IEFP, I.P. Η συνολική οικονοµική διαχείριση θα ανατεθεί στην Υπηρεσία 
Οικονοµικού και ∆ιαχειριστικού Ελέγχου. Αρµόδιες για την έγκριση και την 
καταβολή των ενισχύσεων θα είναι οι περιφερειακές αντιπροσωπείες των 
περιφερειών Norte και Centro. Τα περισσότερα ενεργητικά µέτρα θα υλοποιηθούν 
από τα Γραφεία Εργασίας και τους συµπράττοντες φορείς, δηλ. τα κοινά κέντρα 
επαγγελµατικής κατάρτισης. Η Πορτογαλία διαβεβαίωσε ότι θα τηρηθεί η αρχή του 
διαχωρισµού καθηκόντων µεταξύ και εντός των αρµόδιων φορέων. 

31. Το Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE, I.P.), δηλ. το Ίδρυµα 
∆ιαχείρισης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, θα είναι αρµόδιο για τους 
λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους όσον αφορά την παρούσα αίτηση κινητοποίησης 
του ΕΤΠ. 

Χρηµατοδότηση 

32. Με βάση την αίτηση της Πορτογαλίας, η προτεινόµενη συνεισφορά του ΕΤΠ στη 
συντονισµένη δέσµη εξατοµικευµένων υπηρεσιών (καθώς και στη δαπάνη για τη 
χρήση του ΕΤΠ) ανέρχεται σε 1 518 465 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 65% 
του συνολικού κόστους. Η βοήθεια που προτείνει η Επιτροπή βάσει του Ταµείου 
στηρίζεται στις πληροφορίες που έδωσε η Πορτογαλία. 

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

34. 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 βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. 
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35. Με την παρούσα πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή κινεί την 
απλουστευµένη διαδικασία τριµερών συσκέψεων, όπως προβλέπεται στο σηµείο 28 
της διοργανικής συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, µε σκοπό να επιτευχθεί η 
συµφωνία των δύο σκελών της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής για την 
ανάγκη χρησιµοποίησης του ΕΤΠ και του απαιτούµενου ποσού. Η Επιτροπή καλεί 
το σκέλος της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής που θα καταλήξει πρώτο 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. 

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

Πηγή των πιστώσεων πληρωµών  

37. Η αύξηση των πιστώσεων πληρωµών στη γραµµή του προϋπολογισµού του ΕΤΠ θα 
ζητηθεί µέσω διαδικασίας συνολικής µεταφοράς. Οι πιστώσεις από αυτή τη γραµµή 
του προϋπολογισµού θα χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη του ποσού των 1 518 465 
ευρώ που απαιτούνται για την παρούσα αίτηση. 
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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση, 
σύµφωνα µε το σηµείο 28 της διοργανικής συµφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, µεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για δηµοσιονοµική 
πειθαρχία και χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/005 PT/Norte-

Centro Automotive από την Πορτογαλία) 

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 διαχείριση11, και ιδίως το σηµείο 28, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση12, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής13, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για 
να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζοµένους που απολύονται λόγω των 
µεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που επιφέρει η παγκοσµιοποίηση στο παγκόσµιο 
εµπόριο και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

(2) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Μαΐου 2009 και εξής, το πεδίο 
εφαρµογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε ώστε να περιλαµβάνει και τη στήριξη σε 
εργαζοµένους των οποίων η απόλυση είναι άµεσο αποτέλεσµα της παγκόσµιας 
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης. 

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

                                                 
11 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1. 
12 ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1. 
13 ΕΕ C της […], σ. […]. 
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(4) Στις 6 Ιουνίου 2011 η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, 
όσον αφορά τις απολύσεις σε 3 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 29 
της NACE αναθ. 2 («Κατασκευή µηχανοκινήτων οχηµάτων, ρυµουλκουµένων και 
ηµιρυµουλκουµένων») στις περιφέρειες Norte (PT11) και Centro (PT16), επιπέδου 
NUTS II, και συµπλήρωσε την εν λόγω αίτηση µε πρόσθετες πληροφορίες έως τις 18 
Ιουλίου 2011. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισµό των 
χρηµατοδοτικών συνεισφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1927/2006. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού 1 518 465 ευρώ. 

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

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 1 518 465 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 


