
PR\1038499EL.doc PE541.441v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 - 2019

Επιτροπή Προϋπολογισμών

2014/2166(BUD)

30.10.2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

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 τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2014/005 FR/GAD από τη Γαλλία)
(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Anneli Jäätteenmäki



PE541.441v01-00 2/11 PR\1038499EL.doc

EL

PR_BUD_Funds

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.....................................................................................................................7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ......................................................................................................9



PR\1038499EL.doc 3/11 PE541.441v01-00

EL

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 τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα 
και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2014/005 FR/GAD από τη 
Γαλλία)
(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2014)0662 – C8-0226/2014),

– 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 (A8-0000/2014),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και 
δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που 
πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου ή λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης, καθώς και για 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 ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
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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 
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, καθώς και για τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση EGF/2014/005 
FR/GAD στις 6 Ιουνίου 2014 μετά την απόλυση 744 εργαζομένων στην GAD Société 
anonyme simplifiée, μία επιχείρηση που λειτουργούσε στον οικονομικό τομέα που 
ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 10 («Βιομηχανία τροφίμων»), 

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

1. επισημαίνει ότι οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει του κριτηρίου 
παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού 
ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η απόλυση ή, αντίστοιχα, η διακοπή 
δραστηριότητας τουλάχιστον 500 εργαζόμενων ή αυτοαπασχολούμενων, για περίοδο 
αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της 
απόλυσης ή, αντίστοιχα, της διακοπής δραστηριότητας εργαζόμενων ή 
αυτοαπασχολούμενων στο πλαίσιο της δραστηριότητας των προμηθευτών και των 
παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

2. σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά 
από το ΕΤΠ στις 6 Ιουνίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της 
στις 24 Οκτωβρίου 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για την συμμόρφωση της 
Επιτροπής με τη σύντομη προθεσμία των 12 εβδομάδων που επιβάλει ο κανονισμός 
ΕΤΠ·

3. σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές ισχυρίζονται ότι η GAD, ως σφαγείο και επιχείρηση 
μεταποίησης κρέατος, ευρέθηκε στη μέγγενη μεταξύ δύο μορφών πίεσης των τιμών –
των κτηνοτρόφων που πασχίζουν να αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμών των 
ζωοτροφών, και των καταναλωτών που προσπαθούν να ανταποκριθούν με μειωμένο 
εισόδημα·
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4. συμφωνεί ότι η μείωση της κατανάλωσης κρέατος χοίρων μετά την αύξηση των τιμών 
και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών συνδέεται με την 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που αναφέρεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 546/20091· 

5. είναι της άποψης ότι η αύξηση των τιμών των ζωοτροφών για τους χοίρους, τις οποίες η 
Ένωση εισάγει κυρίως από άλλες ηπείρους που πρόσφατα επλήγησαν από ξηρασία, θα 
μπορούσε να αποδοθεί στην παγκοσμιοποίηση·

6. πιστεύει ότι και άλλοι παράγοντες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις οικονομικές 
δυσκολίες της επιχείρησης, όπως ο αθέμιτος ανταγωνισμός εντός της εσωτερικής 
αγοράς από ανταγωνιστές που προέβησαν σε καταχρηστική εφαρμογή της οδηγίας για 
την απόσπαση των εργαζομένων2·

7. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής 
αγοράς, καθώς και τη συνοχή της νομοθεσίας και των μέσων της·

8. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι παράγοντες που ευθύνονται για τις οικονομικές 
δυσχέρειες της GAD είναι ποικίλοι, αλλά συμφωνεί παρόλα ταύτα ότι η Γαλλία 
δικαιούται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

9. σημειώνει ότι μέχρι σήμερα, ο τομέας της «βιομηχανίας τροφίμων» αποτέλεσε 
αντικείμενο άλλης μίας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ3 λόγω, επίσης, της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

10. σημειώνει ότι οι εν λόγω απολύσεις θα επιδεινώσουν την κατάσταση της ανεργίας στην 
περιοχή της Βρετάνης, καθώς η απασχόληση στην περιφέρεια αυτή εξαρτάται από τον 
αγροτικό τομέα σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τον μέσο όρο στη Γαλλία (11% στη 
Βρετάνη έναντι 5% κατά μέσο όρο στη Γαλλία)·

11. σημειώνει ότι, επιπλέον των 744 απολύσεων κατά την περίοδο αναφοράς, 16 
εργαζόμενοι που απολύθηκαν μετά την τετράμηνη περίοδο αναφοράς περιλαμβάνονται 
επίσης στον αριθμό των επιλέξιμων δικαιούχων, που ανέρχεται συνολικά σε 760 άτομα, 
και ότι ο αριθμός δικαιούχων στους οποίους απευθύνονται τα μέτρα του ΕΤΠ είναι 
επίσης 760·

12. σημειώνει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για την εφαρμογή του ΕΤΠ ανέρχεται σε 1 
530 000 ευρώ, από τα οποία 30 000 ευρώ προορίζονται για την εφαρμογή, και ότι η 
χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ ανέρχεται σε 918 000 ευρώ, ποσό που 
αντιπροσωπεύει το 60% του συνολικού κόστους·

13. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, προκειμένου να δοθεί στους εργαζόμενους γρήγορη 
βοήθεια, οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1027/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου 
προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26).
2 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με 
την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).
3 EGF/2014/001 EL/Nutriart, η οποία αφορά τα προϊόντα αρτοποιίας.
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εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους την 3 Ιανουαρίου 
2014, πολύ πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση της στήριξης από το 
ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων και μάλιστα πριν την αίτηση 
για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

14. σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές ανέφεραν ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων 
υπηρεσιών διαμορφώθηκε αφού η κεντρική επιτροπή επιχείρησης της GAD 
ενημερώθηκε, στις 28 Ιουνίου 2013, ότι σχεδιαζόταν μείωση 889 θέσεων εργασίας στην 
επιχείρηση·

15. σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν 
αποτελούνται από μία μόνο δράση: Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης στους 
απολυμένους εργαζομένους από ομάδα ειδικών συμβούλων (Cellule de reclassement)·

16. 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·

17. εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

18. 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·

19. 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

όσον αφορά 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/2014/005 FR/GAD, από Γαλλία)

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 ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, που αφορά 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 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 της 20.12.2013, σ. 855.
2 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
3 EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
4 ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26.
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(2) Το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 
του 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
1311/2013.

(3) Στις 6 Ιουνίου 2014 η Γαλλία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον 
αφορά τις απολύσεις1 στην GAD société anonyme simplifiée στη Γαλλία, 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) Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς ύψους 918 000 ευρώ για την αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία,

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 918 000 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης 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

                                               
1 Κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να 
παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους 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 κατάλληλα 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 GAD και η πρόταση της Επιτροπής 

Στις 24 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του 
ΕΤΠ υπέρ της Γαλλίας, με στόχο τη στήριξη της επανένταξης στην αγορά εργασίας, των 
εργαζόμενων που απολύθηκαν από την GAD société anonyme simplifiée, μία επιχείρηση που 
λειτουργούσε στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 
10 («Βιομηχανία τροφίμων»), λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης.

Αυτή είναι η ενδέκατη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2014 και 
αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 918 000 ευρώ από το ΕΤΠ υπέρ της Γαλλίας. 
Αφορά συνολικά 760 δικαιούχους. Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 6 Ιουνίου 2014 και 
συμπληρώθηκε με επιπρόσθετα στοιχεία έως τις 4 Αυγούστου 2014. Η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με τις όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, η 
αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ. 

Οι γαλλικές αρχές υποστηρίζουν ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
οδήγησε σε μειωμένη κατανάλωση χοιρινού κρέατος στην Ευρώπη, η οποία με τη σειρά της 
προκάλεσε μείωση της παραγωγής χοιρινού κρέατος και της δυναμικότητας των σφαγείων σε 
επιχειρήσεις όπως η GAD. Ενώ η κατανάλωση χοιρινού κρέατος το 2007 ανερχόταν σε 43 

                                               
1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
2 ΕΕ L 347 της 30.12.2013, σ. 855.
3 EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
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kg/έτος κατά κεφαλή του πληθυσμού, το 2013 μειώθηκε σε 39 kg/έτος. Η εν λόγω μείωση της 
κατανάλωσης, που προκλήθηκε από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, 
επηρέασε και άλλα είδη κρέατος, πλην όμως το χοιρινό κρέας επλήγη ιδιαίτερα έντονα, 
καθώς η τιμή του είχε αυξηθεί πιο γρήγορα σε σύγκριση με άλλα κρέατα, ιδίως το βοδινό.

Οι ζωοτροφές για χοίρους αποτελούνται κυρίως από μείγμα σιτηρών – ειδικότερα, από 
καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι και σόγια. Μεγάλο μέρος αυτών εισάγονται από χώρες εκτός της 
ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Νότια Αμερική. Οι περιφέρειες αυτές έχουν πληγεί 
από ξηρασία κατά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική αύξηση της τιμής 
των ζωοτροφών για χοίρους. Μεταξύ 2006 και 2011, η τιμή ενός τόνου ζωοτροφών για 
χοίρους αυξήθηκε από 150 ευρώ σε 250 ευρώ, ενώ έφθασε στα 300 ευρώ κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2012 και παρέμεινε στα 287 ευρώ κατά μέσο όρο στη Γαλλία καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2013. Το κόστος των ζωοτροφών για χοίρους πρέπει να ανακτηθεί στην τιμή 
πώλησης των χοίρων στην αγορά, και, τελικά, μετακυλίεται στον καταναλωτή. Σε μια 
περίοδο που η ΕΕ εξακολουθούσε να υφίσταται τις συνέπειες της κρίσης, οι καταναλωτές 
ήταν απρόθυμοι ή δεν ήταν σε θέση να αγοράσουν τις ίδιες ποσότητες χοιρινού κρέατος που 
αγόραζαν προηγουμένως. Η GAD, ως σφαγείο και επιχείρηση μεταποίησης κρέατος, 
ευρέθηκε στη μέγγενη μεταξύ δύο μορφών πίεσης των τιμών – των κτηνοτρόφων που 
πασχίζουν να αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμών των ζωοτροφών, και των καταναλωτών 
που προσπαθούν να ανταποκριθούν με μειωμένο εισόδημα. Καθώς η πίεση αυτή διήρκεσε 
πάνω από πέντε έτη, η επιχείρηση κατέληξε σε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους της GAD μειώθηκε από 123 εκατομμύρια ευρώ το 2010 
σε 107 εκατομμύρια ευρώ το 2012/13. Ενώ η επιχείρηση, παρ’ όλα αυτά, επέτυχε κέρδη 
ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ το 2008, έγινε ζημιογόνος το 2009 και, τελικά, κατέγραψε 
ζημίες ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ τόσο το 2012 όσο και το 2013. Το ακαθάριστο 
εισόδημα μειώθηκε από 495,1 εκατομμύρια ευρώ το 2008 σε 445,8 εκατομμύρια ευρώ το 
2009 και δεν ανέκαμψε στη συνέχεια από τη μείωση αυτή. Στις 27 Φεβρουαρίου 2013, η 
εταιρία τέθηκε υπό εκκαθάριση, έχοντας υποστεί ζημίες ύψους 65 εκατ. ευρώ κατά την 
περίοδο μεταξύ του 2010 και του Ιουνίου 2013.

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους 
εργαζομένους συνίστανται σε μία μόνο δράση: Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης στους 
απολυμένους εργαζομένους από ομάδα ειδικών συμβούλων (Cellule de reclassement).

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 γαλλικές αρχές παρείχαν όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις σχετικά με τα εξής: 

– η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα βασίζεται 
στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη διακριτικής μεταχείρισης·

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

– η GAD, συνεχίζοντας τις δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις, 
συμμορφώθηκε προς τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις 
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πλεονάζοντος προσωπικού και μερίμνησε τα δέοντα για τους εργαζομένους 
της·

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

– 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.

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι πηγή της εθνικής προχρηματοδότησης ή 
συγχρηματοδότησης είναι το γαλλικό Δημόσιο, το οποίο θα χρηματοδοτήσει επίσης διάφορα 
συμπληρωματικά μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 918 000 ευρώ από το 
αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στη θέση 04 04 01 του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ. 

Πρόκειται για την δέκατη έβδομη πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται 
στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά 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 
οφείλει να συμμετάσχει στη διαδικασία, προκειμένου να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη 
και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.


