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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση 
EGF/2014/007 IE από την Ιρλανδία)
(COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2014)0616 – C8-0173/2014),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1927/20061,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2014-20202, και ιδίως το άρθρο 12,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση3, και ιδίως το σημείο 13,

– έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της 
διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0000/2014),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για 
να προσφέρει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες 
των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να 
διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που 
απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν 

                                               
1  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
2  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
3  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
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ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση 
συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η 
διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την 
κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία 
που έχει επιτευχθεί μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την επαναφορά του 
κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, για την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, 
για την αύξηση της αποδοτικότητας στην εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ από την Επιτροπή 
καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μέσω της συντόμευσης των 
προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, για την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων 
δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι 
νέοι, και για τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιρλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2014/007 IE/Andersen 
Ireland για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια 171 απολύσεων στην 
Andersen Ireland Limited, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο 32 της NACE αναθ. 2 
(«Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών»), κατά την 
περίοδο αναφοράς από 21 Οκτωβρίου 2013 έως 21 Φεβρουαρίου 2014,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον 
κανονισμό για το ΕΤΠ,

1. επισημαίνει ότι οι ιρλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει των κριτηρίων 
παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ, κατά 
παρέκκλιση από τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), το οποίο 
προϋποθέτει την απόλυση ή, αντίστοιχα, τη διακοπή δραστηριότητας 500 εργαζόμενων ή 
αυτοαπασχολούμενων, για περίοδο αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση σε κράτος 
μέλος·

2. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι εξαιρετικές περιστάσεις που επικαλέστηκαν οι 
ιρλανδικές αρχές, δηλαδή ότι οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση 
και την τοπική και περιφερειακή οικονομία, δικαιολογούν παρέκκλιση από το όριο των 
500 απολύσεων και ότι, ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δικαιούται χρηματοδοτική συνεισφορά 
δυνάμει του εν λόγω κανονισμού·

3. επισημαίνει ότι οι ιρλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά 
από το ΕΤΠ στις 16 Μαΐου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της 
στις 3 Οκτωβρίου 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία αξιολόγηση, η 
οποία διήρκεσε λιγότερο από πέντε μήνες·

4. θεωρεί ότι οι 171 απολύσεις στην Andersen Ireland Limited συνδέονται με μείζονες 
διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, 
καθώς εντός τεσσάρων ετών (2008 έως 2012) οι πωλήσεις παραγόμενων στην ΕΕ 
κοσμημάτων έχουν μειωθεί στο 1/4 των αντίστοιχων εισαγωγών από χώρες εκτός ΕΕ 
(κατά 95% από την Ασία)·
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5. επισημαίνει ότι πρόκειται για την πρώτη αίτηση ΕΤΠ που αφορά απόλυση εργαζόμενων 
στον κλάδο των κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών, έναν κλάδο 
που πλήττεται επιπλέον από την αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων και ενδέχεται 
επομένως να αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο·

6. σημειώνει ότι οι εν λόγω απολύσεις θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας 
στην εν λόγω περιφέρεια, δεδομένου ότι η Andersen Ireland ήταν σημαντικός εργοδότης 
σε αυτήν την κυρίως αγροτική περιοχή, στην οποία το ποσοστό ανεργίας (39,3%) ήταν 
ήδη διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο (19%)·

7. επισημαίνει ότι, παράλληλα προς τη στήριξη όσον αφορά τις 171 απολύσεις, οι 
ιρλανδικές αρχές θα προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση 
του ΕΤΠ σε έως 138 νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) κάτω 
των 25 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης·

8. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους πάραυτα βοήθεια, οι 
ιρλανδικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων 
υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 21 Οκτωβρίου 2013, αρκετά πριν από 
την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη 
συντονισμένη δέσμη μέτρων· 

9. επισημαίνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών προς 
συγχρηματοδότηση αποσκοπεί στη δημιουργία του ευρύτερου δυνατού φάσματος
ευκαιριών απασχόλησης σε μια περιοχή όπου λίγοι κλάδοι ή μονάδες παραγωγής 
βρίσκονται υπό ανάπτυξη, και θα απαιτηθεί σημαντική αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
απολυμένων εργαζόμενων·

10. επισημαίνει το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει 
καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους στοχευόμενους δικαιούχους, τους εκπροσώπους τους 
και τους κοινωνικούς εταίρους, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση να 
δημιουργηθεί ένα συμβουλευτικό φόρουμ το οποίο θα συμπληρώνει το έργο της μονάδας 
συντονισμού του ΕΤΠ, προκειμένου να εξασφαλιστεί στους απολυμένους εργαζόμενους η 
δυνατότητα να υποβάλλουν σε συνεχή βάση τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά την 
εφαρμογή του προγράμματος ΕΤΠ·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία ενός γραφείου της μονάδας 
συντονισμού του ΕΤΠ κοντά στην πληττόμενη περιοχή, το οποίο θα λειτουργήσει ως 
μονοαπευθυντική υπηρεσία για τους εργαζόμενους και τους νέους ΕΕΑΚ·

12. επισημαίνει ότι για τους απολυμένους εργαζόμενους προβλέπονται οι παρακάτω 
συνδυασμένες ενέργειες στο πλαίσιο μιας συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων 
υπηρεσιών: στήριξη όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τον σχεδιασμό 
της σταδιοδρομίας, επιχορηγήσεις κατάρτισης από το ΕΤΠ, προγράμματα κατάρτισης και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποστηρικτικά 
μέσα κατάρτισης μέσω του Skillnets, στήριξη για τη δημιουργία 
επιχείρησης/αυτοαπασχόληση, και στήριξη εισοδήματος συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών κατάρτισης· 
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13. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις 
και η εφαρμογή τους θα γίνεται με βάση τις αρχές της ίσης και μη διακριτικής 
μεταχείρισης·

14. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την 
παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του 
παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα 
και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, 
από την Ιρλανδία)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/20061, 
και ειδικότερα το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2014-20202, και ειδικότερα το άρθρο 12,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση3, και 
ειδικότερα το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για 
να παρέχει στήριξη στους εργαζόμενους που απολύονται και στους μη μισθωτούς των 
οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην 
παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/20094, ή ως 
αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να 
τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

                                               
1 ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
2 ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
3 EE C 373, 20.12.2013, σ. 1.
4 ΕΕ L 167, 29.6.2009, σ. 26.
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(2) Το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ (σε 
τιμές του 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
1311/2013.

(3) Η Ιρλανδία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά τις απολύσεις 
στην Andersen Ireland Limited, στις 16 Μαΐου 2014, την οποία συμπλήρωσε με 
πρόσθετες πληροφορίες όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που 
ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες 
ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η 
Ιρλανδία αποφάσισε να προσφέρει  και σε νέους ΕΕΑΚ εξατομικευμένες υπηρεσίες 
συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ.

(5) Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς ύψους 1.501.200 ευρώ σε σχέση με την αίτηση που υπέβαλε η Ιρλανδία.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 
2014, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την 
παροχή ποσού 1.501.200 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε πιστώσεις 
πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό του φακέλου

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να 
προσφέρει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων 
διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για 
τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-20201 και του 
άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/20132, το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το 
μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ (τιμές 2011). Τα σχετικά ποσά 
εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση3, για να δραστηριοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε 
περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο 
αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς 
διαλόγου. 

II. Η αίτηση της Andersen Ireland Limited και η πρόταση της Επιτροπής 

Στις 3 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του 
ΕΤΠ υπέρ της Ιρλανδίας, με στόχο τη στήριξη της επανένταξης στην αγορά εργασίας, των 
εργαζόμενων που απολύθηκαν λόγω της παγκοσμιοποίησης από την Andersen Ireland 
Limited, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο 32 της NACE αναθ. 2 («Κατασκευή 
κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών»). Οι ιρλανδικές αρχές θα 
προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ σε έως 138 
νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), κάτω των 25 ετών κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεδομένου ότι όλες οι απολύσεις έχουν πραγματοποιηθεί 
στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 «Southern and Eastern» (IE02), η οποία είναι επιλέξιμη 
στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. 

Αυτή είναι η δέκατη τέταρτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 
2014, και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1 501 200 EUR από το ΕΤΠ υπέρ της 
Ιρλανδίας. Αφορά συνολικά 276 δικαιούχους. Η αίτηση διαβιβάστηκε στην Επιτροπή στις 
16 Μαΐου 2014 και είχε συμπληρωθεί με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 11 Ιουλίου 2014. Η 
Επιτροπή συμπέρανε, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, ότι 
η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ. 

Οι ιρλανδικές αρχές υποστηρίζουν ότι τόσο από άποψη όγκου όσο και από άποψη αξίας, οι 
εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ έχουν κυριαρχήσει στην αγορά των κοσμημάτων ένδυσης 

                                               
1 ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
2 ΕΕ L 347, 30.12.2013, σ. 855.
3 EE C 373, 20.12.2013, σ. 1.
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(μόδας) της ΕΕ, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. Για το 2008, τα στοιχεία της 
Eurostat που επικαλείται η Ιρλανδία δείχνουν ότι, στην αγορά της ΕΕ, οι πωλήσεις 
παραγόμενων στην ΕΕ προϊόντων ανέρχονταν στο ίδιο περίπου επίπεδο (56.000 τόνοι) με τις 
πωλήσεις παραγόμενων εκτός ΕΕ προϊόντων. Στη συνέχεια, και τα δύο μεγέθη σημείωσαν 
πτώση, ίσως λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης του 
2008/2009. Ωστόσο, το 2012, στην αγορά της ΕΕ σημειώθηκε σημαντική μείωση των 
πωλήσεων παραγόμενων στην ΕΕ προϊόντων (10.600 τόνοι), ενώ οι πωλήσεις εισαγόμενων 
προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ σημείωσαν πολύ μικρότερη μείωση (45.700 τόνοι).

Τέσσερα χρόνια μετά το 2008, η ισορροπία είχε πλέον ανατραπεί και οι πωλήσεις 
παραγόμενων στην ΕΕ προϊόντων αντιστοιχούσαν μόλις στο 1/4 των πωλήσεων εισαγόμενων 
προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά εισάγονται κατά 95% από ασιατικές κυρίως χώρες, όπως η 
Κίνα, η Ινδία, η Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες. Πρόκειται για τις ίδιες χώρες στις οποίες πολλές 
εταιρείες με έδρα την ΕΕ έχουν μεταφέρει στο μεταξύ τις εγκαταστάσεις παραγωγής τους, 
συμπεριλαμβανομένων των ηγετικών επιχειρήσεων Folli Follie και Swarovski.

Οι ιρλανδικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι απολύσεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
τοπική και περιφερειακή οικονομία, δεδομένου ότι η Andersen Ireland αποτελούσε 
σημαντικό εργοδότη σε αυτήν την κυρίως αγροτική περιοχή, όπου το ποσοστό ανεργίας 
(39,3%) ήταν ήδη υπερδιπλάσιο του εθνικού μέσου όρου (19%). 

Για τους απολυμένους εργαζόμενους προβλέπονται οι παρακάτω συνδυασμένες ενέργειες στο 
πλαίσιο μιας συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών: στήριξη όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, επιχορηγήσεις 
κατάρτισης από το ΕΤΠ, προγράμματα κατάρτισης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποστηρικτικά μέσα κατάρτισης μέσω του 
Skillnets, στήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης/αυτοαπασχόληση, και στήριξη εισοδήματος 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών κατάρτισης. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα ανωτέρω μέτρα συνιστούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά 
εργασίας, στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
για το ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας. 

Οι ιρλανδικές αρχές παρείχαν όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις σχετικά με τα εξής: 

 η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα γίνεται με 
βάση τις αρχές της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης·

 πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται από την εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις·

 η απολύουσα επιχείρηση έχει συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις που 
διέπουν τις απολύσεις και έχει δώσει τις ανάλογες παροχές στους 
εργαζόμενους της·

 οι προτεινόμενες δράσεις προορίζονται για την υποστήριξη μεμονωμένων 
εργαζομένων και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση 
εταιρειών ή τομέων·
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 οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

 η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ θα συμμορφώνεται με τους 
διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις·

 οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από 
άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε 
διπλή χρηματοδότηση·

Η Ιρλανδία έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι πηγή της εθνικής προχρηματοδότησης ή 
συγχρηματοδότησης είναι το ιρλανδικό Δημόσιο, το οποίο προχρηματοδοτεί τις υπηρεσίες 
και θα συγχρηματοδοτήσει επίσης το πρόγραμμα, εφόσον εγκριθεί η συνεισφορά του ΕΤΠ. 
Οι δαπάνες θα προέρχονται από το εθνικό ταμείο κατάρτισης και τους εγκριθέντες υποτομείς 
δαπανών του Υπουργείου Παιδείας και Επαγγελματικών Προσόντων και άλλων συναφών 
δημόσιων υπηρεσιών. Τη χρηματοδοτική συνεισφορά θα διαχειρίζονται τα μέλη του 
προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Επαγγελματικών Προσόντων που ορίστηκαν για 
τον σκοπό αυτό ως διαχειριστική αρχή του ΕΤΠ. Η διαχειριστική αρχή εξετάζει και εξοφλεί 
τις απαιτήσεις του ΕΤΠ που εγείρονται από τους ενδιάμεσους φορείς για λογαριασμό των 
δημοσίων φορέων. 

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 1.501.200 ευρώ από το 
αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ. 

Πρόκειται για την δέκατη τέταρτη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου που υποβάλλεται 
στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2014. 

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 4 του κανονισμού για το ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα 
πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία, για να παρέχει εποικοδομητική στήριξη και συμβολή 
στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο. 


