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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηην ππόηαζη απόθαζηρ ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος 

όζον αθοπά ηην κινηηοποίηζη ηος Δςπυπαφκού Ταμείος Πποζαπμογήρ ζηην 

Παγκοζμιοποίηζη, ζύμθυνα με ηο ζημείο 13 ηηρ διοπγανικήρ ζςμθυνίαρ ηηρ 2αρ 

Γεκεμβπίος 2013, μεηαξύ ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος, ηος Σςμβοςλίος και ηηρ 

Δπιηποπήρ για ηη δημοζιονομική πειθαπσία, ηη ζςνεπγαζία ζε δημοζιονομικά θέμαηα 

και ηη σπηζηή δημοζιονομική διασείπιζη (Αίηηζη EGF/2015/006 - IE/PWA 

International από ηην Ιπλανδία) 

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD)) 

Το Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην (COM(2015)0555  – C8-0329/2015), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο 

ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (2014-2020) θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1927/2006
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1311/2013 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 2αο 

Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2020
2
, θαη ηδίσο ην άξζξν 12, 

– έρνληαο ππφςε ηε δηνξγαληθή ζπκθσλία ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013, κεηαμχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηε δεκνζηνλνκηθή 

πεηζαξρία, ηε ζπλεξγαζία ζε δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα θαη ηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή 

δηαρείξηζε
3
 (Γ ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013), θαη ηδίσο ην ζεκείν 13, 

– έρνληαο ππφςε ηε δηαδηθαζία ηξηκεξνχο δηαιφγνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 13 ηεο 

δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013, 

– έρνληαο ππφςε ηελ επηζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ επηζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνυπνινγηζκψλ (A8-0363/2015), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Έλσζε έρεη ζεζπίζεη λνκνζεηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά κέζα γηα 

λα παξέρεη πξφζζεηε ζηήξημε ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ πιήηηνληαη απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

κεγάισλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηε κνξθή ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ή ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ 

επαλέληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο Έλσζεο πξνο εξγαδφκελνπο πνπ 

                                                 
1
 ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 855. 

2
 ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 884. 

3
 ΔΔ C 373, 20.12.2013, ζ. 1. 
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απνιχνληαη ζα πξέπεη λα έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα θαη λα δηαηίζεηαη φζν ην δπλαηφλ 

ηαρχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ θνηλή δήισζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο πνπ εγθξίζεθε θαηά ηε ζπλεδξίαζε 

ζπλδηαιιαγήο ηεο 17εο Ινπιίνπ 2008, θαη ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε φζα πξνβιέπεη ε 

δηνξγαληθή ζπκθσλία ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013 ζε ζρέζε κε ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα 

ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε 

(ΔΣΠ)· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ΔΣΠ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπκθσλία ε 

νπνία επηηεχρζεθε κεηαμχ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε ζθνπφ ηελ 

επαλέληαμε ηνπ θξηηεξίνπ θηλεηνπνίεζεο ιφγσ θξίζεο, ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο ηεο Έλσζεο ζην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ θφζηνπο 

ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ, ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο φζνλ αθνξά ηελ εμέηαζε ησλ 

αηηήζεσλ ΔΣΠ ζηελ Δπηηξνπή θαζψο θαη απφ ην Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην κε ηε 

κείσζε ησλ πξνζεζκηψλ γηα αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε, ηελ επέθηαζε ησλ επηιέμηκσλ 

δξάζεσλ θαη ησλ απνδεθηψλ ψζηε λα πεξηιακβάλνληαη νη απηναπαζρνινχκελνη θαη νη 

λένη θαζψο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε θηλήηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Ιξιαλδία ππέβαιε ηελ αίηεζε EGF/2015/006 IE/PWA 

International γηα ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά απφ ην ΔΣΠ κεηά ηηο 108 απνιχζεηο ζηελ 

PWA International Ltd (PWAI), πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν 33 ηεο NACE αλαζ. 

2 («Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ»)
1
 ζηελ επηπέδνπ 2 NUTS

2
 

πεξηθέξεηα ηεο Νφηηαο θαη Αλαηνιηθήο Ιξιαλδίαο, θαη φηη αλακέλεηαη πσο φινη νη 

απνιπκέλνη εξγαδφκελνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα κέηξα·    

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αίηεζε δελ πιεξνί ηα παξαδνζηαθά θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο 

πνπ νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ ΔΣΠ, φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ απνιχζεσλ, θαη 

έρεη ππνβιεζεί ζηε βάζε ησλ θξηηεξίσλ παξέκβαζεο ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

ίδηνπ θαλνληζκνχ, πνπ επηηξέπεη παξεθθιίζεηο ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο· 

1. ζπκθσλεί κε ηελ Δπηηξνπή φηη ηα επηρεηξήκαηα πνπ δηαηχπσζε ε Ιξιαλδία πξάγκαηη 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ «εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο» θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, ε Ιξιαλδία 

δηθαηνχηαη λα ιάβεη ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά 442 293 EUR δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ 

απηνχ· 

2. ζεκεηψλεη φηη νη ηξιαλδηθέο αξρέο ππέβαιαλ ηελ αίηεζε γηα ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά 

απφ ην ΔΣΠ ζηηο 19 Ινπλίνπ 2015 θαη φηη ε αμηνιφγεζή ηεο νινθιεξψζεθε απφ ηελ 

Δπηηξνπή ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 2015· εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηε ζχληνκε πεξίνδν 

αμηνιφγεζεο, ε νπνία νινθιεξψζεθε ζε ιηγφηεξν απφ πέληε κήλεο· 

3. ζεκεηψλεη φηη ε PWAI ηδξχζεθε ην 1989 ζην Rathcoole, Co Dublin, σο θνηλνπξαμία 

                                                 
1
  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1893/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο 

Γεθεκβξίνπ 2006, γηα ηε ζέζπηζε ηεο ζηαηηζηηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ NACE 

αλαζεψξεζε 2 θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3037/90 ηνπ πκβνπιίνπ θαη νξηζκέλσλ 

θαλνληζκψλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζρεηηθψλ κε εηδηθνχο ζηαηηζηηθνχο ηνκείο (ΔΔ L 393, 30.12.2006, ζ. 

1). 
2
  Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1046/2012 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1059/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε κηαο 

θνηλήο νλνκαηνινγίαο ησλ εδαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ (NUTS), φζνλ αθνξά ηε δηαβίβαζε ησλ 

ρξνλνζεηξψλ γηα ηε λέα πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή (ΔΔ L 310, 9.11.2012, ζ. 34). 
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κεηαμχ ηεο United Technologies Corporation θαη ηεο Lufthansa Technik Airmotive 

Ireland· 

4. ζεκεηψλεη φηη ε Ιξιαλδία είρε εηδηθεπηεί, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη γεληθήο επηζθεπήο (MRO), πνπ εθείλε ηελ επνρή 

ιεηηνπξγνχζε θαιά, αιιά επιήγε ζεκαληηθά απφ ηελ ηξέρνπζα ηάζε λα ηνπνζεηνχληαη 

ηα θέληξα απηά θνληά ζε πεξηνρέο παγθφζκηαο αλάπηπμεο ηεο αεξνπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ε Αζία, θαζψο θαη απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ παγθφζκησλ 

εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ· ζεσξεί ηελ χπαξμε άιισλ δχν αηηήζεσλ ηεο Ιξιαλδίαο πξνο ην 

ΔΣΠ ζηνλ ηνκέα «Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ»
1
 σο 

απφδεημε ηεο αδπλακίαο απηήο· ζεκεηψλεη επίζεο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο MRO έρνπλ 

πιεγεί ζνβαξά ζηελ Δπξψπε, εηδηθά ζηελ Ιξιαλδία, κε ην θιείζηκν ηεο SR Technics ην 

2009 θαη ηεο Lufthansa Technik Airmotive Ireland ην 2014, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα 

ηελ απψιεηα πεξίπνπ 1520 ζέζεσλ εξγαζίαο· 

5. ζεκεηψλεη φηη, παξά ην γεγνλφο πσο ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Νφηηνπ 

Γνπβιίλνπ (11,61%) είλαη ειάρηζηα κφλν πςειφηεξν απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν (10,83%), 

νη αξηζκνί απηνί απνθξχπηνπλ ζεκαληηθά κεηνλεθηηθνχο ζχιαθεο, θαη φηη ην θιείζηκν ηεο 

PWAI είρε ζνβαξή επίπησζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη 

εζληθή νηθνλνκία, κε δεδνκέλε ηελ πξνυπάξρνπζα δπζκελή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ζπζζσξεπκέλν απνηέιεζκα ηνπ θιεηζίκαηνο ηξηψλ ζεκαληηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα· 

6. ζπκθσλεί φηη ε πξνυπάξρνπζα δπζκελήο θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ζπζζσξεπκέλν απνηέιεζκα ηνπ θιεηζίκαηνο ηξηψλ ζεκαληηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

ηνκέα απηφλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη δελ απνκέλνπλ πιένλ 

εξγνδφηεο ζηνλ ηνκέα MRO ζηελ Ιξιαλδία, κπνξεί λα δηθαηνινγνχλ ηελ παξέθθιηζε απφ 

ην φξην ησλ 500 απνιχζεσλ πνπ ηίζεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ 

ΔΣΠ· επαλαιακβάλεη, ζηελ θαηεχζπλζε απηήλ, ηε ζχζηαζή ηνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή είηε 

λα απνζαθελίζεη ηα θξηηήξηα παξέθθιηζεο ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ 

ΔΣΠ είηε λα ρακειψζεη ην φξην ησλ 500 απνιχζεσλ· 

7. επηδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη, γηα λα δνζεί ην ζπληνκφηεξν βνήζεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο, 

νη ηξιαλδηθέο αξρέο απνθάζηζαλ λα δξνκνινγήζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πιεγέληεο εξγαδνκέλνπο ζηηο 22 Μαΐνπ 2015, πνιχ πξηλ απφ ηελ 

απφθαζε ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ζηήξημεο απφ ην ΔΣΠ γηα ηελ πξνηεηλφκελε 

ζπληνληζκέλε δέζκε κέηξσλ·  

8. επηδνθηκάδεη επίζεο ην γεγνλφο φηη 108 λένη θάησ ησλ 25 εηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο ζα 

έρνπλ επίζεο πξφζβαζε ζε εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΣΠ· 

9. ζεκεηψλεη φηη ε Ιξιαλδία ζρεδηάδεη πέληε εηδψλ κέηξα γηα ηνπο απνιπζέληεο 

εξγαδφκελνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα αίηεζε: i) θαζνδήγεζε θαη ζρεδηαζκφο 

θαη αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο, ii) επηδνηήζεηο θαηάξηηζεο ηνπ ΔΣΠ, iii) πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο, iv) πξνγξάκκαηα ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη v) ρξνληθά πεξηνξηζκέλα επηδφκαηα· ζπληζηά ην πξφγξακκα απηφ ηνπ 

                                                 
1
 EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) θαη EGF/2009/021 IE/SR Technics 

(COM(2010)0489). 
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ΔΣΠ λα είλαη παξφκνην κε ην πξφγξακκα ηνπ ΔΣΠ γηα ηελ SR Technics, πνπ είρε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, αθνχ ην 53,45% ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ είρε επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2012, ιηγφηεξν απφ 12 κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο· 

ζεκεηψλεη φηη ε δαπάλε γηα ηα κέηξα απηά ζα είλαη επηιέμηκε γηα ρξεκαηηθή ζπλεηζθνξά 

απφ ην ΔΣΠ κεηαμχ ηεο 22αο Μαΐνπ 2014 θαη ηεο 19εο Ινπλίνπ 2017· 

10. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πνηθηιία ησλ κέηξσλ θαηάξηηζεο πνπ πξνβιέπεηαη 

λα δηαηεζνχλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο· ζεκεηψλεη φηη ηα κέηξα ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηεο απηναπαζρφιεζεο ζα είλαη δηαζέζηκα κφλν ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δηθαηνχρσλ· 

11. ζεκεηψλεη φηη, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ αξρψλ, ην 24,81% ηεο δαπάλεο ζα δηαηεζεί 

γηα ρξνληθά πεξηνξηζκέλα επηδφκαηα, πνζνζηφ πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ 

ρακειφηεξν απφ ην επηηξεπφκελν αλψηαην φξην ηνπ 35 % ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο· 

12. επηζεκαίλεη φηη ε ζπληνληζκέλε δέζκε εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ έρεη θαηαξηηζηεί 

θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο·  

13. ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ ΔΣΠ, ν ζρεδηαζκφο ηεο 

ζπληνληζκέλεο δέζκεο εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην ΔΣΠ ζα 

πξέπεη λα πξνβιέπεη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηηο 

απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη λα είλαη ζπκβαηφο κε ηελ ζηξνθή πξνο κηα απνδνηηθή σο 

πξνο ηνπο πφξνπο θαη βηψζηκε νηθνλνκία· 

14. ππελζπκίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα βειηησζεί ε απαζρνιεζηκφηεηα φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο παξνρήο πξνζαξκνζκέλεο θαηάξηηζεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εξγαδφκελνπ· πξνζδνθά φηη ε θαηάξηηζε πνπ πξνζθέξεηαη ζην 

πιαίζην ηεο ζπληνληζκέλεο δέζκεο κέηξσλ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε φρη κφλνλ ζηηο 

αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ απνιπζεί αιιά θαη ζην πξαγκαηηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ· 

15. ζεκεηψλεη φηη νη ηξιαλδηθέο αξρέο έρνπλ επηβεβαηψζεη φηη γηα ηηο επηιέμηκεο δξάζεηο δελ 

ρνξεγείηαη ελίζρπζε απφ άιια ρξεκαηνδνηηθά κέζα ηεο Έλσζεο· επαλαιακβάλεη ην 

αίηεκά ηνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή λα πεξηιακβάλεη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηεο ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ηήξεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ θαλνληζκψλ θαη λα απνθεπρζεί ε αιιεινεπηθάιπςε ππεξεζηψλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Έλσζε· 

16. επηδνθηκάδεη ηε βειηησκέλε δηαδηθαζία πνπ ζέζπηζε ε Δπηηξνπή ζε ζπλέρεηα ηνπ 

αηηήκαηνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα επίζπεπζε ηεο δηάζεζεο ησλ θνλδπιίσλ· ζεκεηψλεη ηε 

ρξνληθή πίεζε πνπ ζπλεπάγεηαη ην λέν ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνλ δπλεηηθφ αληίθηππφ ηεο 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμέηαζεο ησλ πεξηπηψζεσλ· 

17. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη φηη νη απνθάζεηο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ζα 

εμεηάδνληαη ππφ ην πξίζκα ησλ ελδερφκελσλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο 

Έλσζεο· 

18. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ ΔΣΠ πξνηείλεηαη γηα κφλν 

108 απνιπκέλνπο εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη ζα επσθειεζνχλ απφ ην κέζν απηφ, θαη 

ζεκεηψλεη φηη ίζσο λα κελ είλαη θαηάιιειε κηα επξχηεξε εξκελεία ηνπ άξζξνπ 4 
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παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ ΔΣΠ· 

19. παξαηεξεί φηη ε πξφηαζε απηή απνζθνπεί ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ΔΣΠ κε ηνλ κηθξφηεξν 

αξηζκφ απνιπκέλσλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρεη πξνηαζεί κέρξη ζήκεξα· 

20. ζεκεηψλεη φηη ζρεδφλ ην 80% ησλ απνιπκέλσλ είλαη ειηθίαο 30-54 εηψλ θαη, ζπλεπψο, 

πεξηιακβάλνληαη ζε κηα νκάδα πςειήο απαζρνιεζηκφηεηαο, κε ρακειφηεξν θίλδπλν 

καθξνρξφληαο αλεξγίαο· 

21. ζεκεηψλεη φηη νη 108 απνιχζεηο εληάζζνληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα «Δπηζθεπή θαη 

εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ» θαη, εηδηθφηεξα, ζηνπο αεξνπνξηθνχο 

θηλεηήξεο αεξηψζεζεο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη απηνί είλαη 

θαηαξηηζκέλνη θαη πξνζαξκφζηκνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο·  

22. ππνγξακκίδεη φηη νη απνιχζεηο έγηλαλ ζην Rathcoole, πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην Γνπβιίλν, 

ζε έλα νηθνλνκηθφ θαη βηνκεραληθφ θέληξν φπνπ ε αλεξγία κεηψλεηαη, ε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα απμάλεηαη θαη παξαηεξείηαη γεληθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε· 

23. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ αίηεζε EGF/2009/021 

IE/SR Technics είλαη ππεξβνιηθή, αθνχ ε ππφζεζε απηή αλάγεηαη ζην έηνο 2009· 

24. εγθξίλεη ηελ απφθαζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ ςήθηζκα· 

25. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα ζπλππνγξάςεη κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ηελ 

απφθαζε απηή θαη λα κεξηκλήζεη γηα ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηης 

Εσρωπαϊκής Ένωζης· 

26. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

παξαξηήκαηφο ηνπ, ζην πκβνχιην θαη ζηελ Δπηηξνπή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηην κινηηοποίηζη ηος Δςπυπαφκού Ταμείος Πποζαπμογήρ ζηην 

Παγκοζμιοποίηζη  

(αίηηζη από ηην Ιπλανδία– EGF/2015/006 IE/PWA International) 

ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ 

ΔΝΧΗ, 

έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

 

Έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ 

Παγθνζκηνπνίεζε (2014-2020) θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1927/2006
1
, 

θαη ηδίσο ην άξζξν 15 παξάγξαθνο 4, 

 

έρνληαο ππφςε ηε δηνξγαληθή ζπκθσλία, ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013, κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, ηε 

ζπλεξγαζία ζε δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα θαη ηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε
2
, θαη ηδίσο 

ηελ παξάγξαθν 13, 

 

έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

 

Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 

(1) Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ) έρεη ζηφρν λα 

παξέρεη ζηήξημε ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ απνιχνληαη θαη ζηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα έρεη δηαθνπεί σο απνηέιεζκα 

κεγάισλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηε κνξθή ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ πνπ 

νθείινληαη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε, σο απνηέιεζκα ζπλέρηζεο ηεο παγθφζκηαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο ή σο απνηέιεζκα κηαο λέαο παγθφζκηαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα επαλεληαρζνχλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

(2) Σν ΔΣΠ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην κέγηζην εηήζην πνζφ ησλ 150 εθαηνκκπξίσλ 

EUR (ηηκέο 2011), φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 12 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 

1311/2013
3
 ηνπ πκβνπιίνπ. 

(3) ηηο 19 Ινπλίνπ 2015, ε Ιξιαλδία ππέβαιε ηελ αίηεζε EGF/2015/006 IE/PWA γηα 

ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά απφ ην ΔΣΠ, κεηά ηηο απνιχζεηο ζηελ εηαηξία PWA 

                                                 
1
  ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 855. 

2
  ΔΔ C 373, 20.12.2013, ζ. 1. 

3
  Καλνληζκφο (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1311/2013 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 (ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 884). 
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International Ltd. θαη ζε έλαλ πξνκεζεπηή ζηελ Ιξιαλδία. Η αίηεζε απηή 

ζπκπιεξψζεθε κε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 3 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013. Η ελ ιφγσ αίηεζε πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζπλεηζθνξψλ απφ ην ΔΣΠ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 13 ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ. 

(4) χκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013, ε 

Ιξιαλδία απνθάζηζε λα παξέρεη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

απφ ην ΔΣΠ θαη ζε 108 λένπο αλζξψπνπο ΔΑΔΚ. 

(5) χκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013, ε 

αίηεζε ηεο Ιξιαλδίαο ζεσξείηαη παξαδεθηή, δεδνκέλνπ φηη νη απνιχζεηο έρνπλ ζνβαξφ 

αληίθηππν ζηελ απαζρφιεζε ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή ή εζληθή νηθνλνκία. 

(6) Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα θηλεηνπνηεζεί ην ΔΣΠ γηα ηε ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθήο 

ζπλεηζθνξάο 442 293 EUR ζε ζρέζε κε ηελ αίηεζε πνπ ππέβαιε ε Ιξιαλδία. 

(7) Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ΔΣΠ, ε 

παξνχζα απφθαζε ζα πξέπεη λα εθαξκνζζεί απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έθδνζήο ηεο, 

ΔΞΔΓΧΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ:  

Άρθρο 1 

ην πιαίζην ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2015, θηλεηνπνηείηαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε γηα ηελ 

παξνρή πνζνχ 442 293 EUR ζε πηζηψζεηο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ θαη ζε πηζηψζεηο 

πιεξσκψλ. 

Άρθρο 2 

Η παξνχζα απφθαζε αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Επίζημη 

Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης. Δθαξκφδεηαη απφ [ηην ημερομηνία ηης έγκριζής ηης]

. 

(ηφπνο) 

Για ηο Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για ηο Σσμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

                                                 

  Να εηζαρζεί ε εκεξνκελία απφ ην Κνηλνβνχιην πξηλ ηε δεκνζίεπζε ζηελ ΔΔ. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Ι. Ιζηοπικό 

Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα 

παξέρεη πξφζζεηε ζηήξημε ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πιήηηνληαη απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

κεγάισλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηε κνξθή ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ.  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1311/2013 γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020
1
 θαη ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013
2
, ην Σακείν δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 

κέγηζην εηήζην πνζφ ησλ 150 εθαηνκκπξίσλ επξψ (ηηκέο 2011). Σα θαηάιιεια πνζά 

εγγξάθνληαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο σο πξφβιεςε. 

Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 13 ηεο δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο ηεο 2αο 

Γεθεκβξίνπ 2013 κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο 

ζρεηηθά κε ηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, ηε ζπλεξγαζία ζε δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα θαη ηε 

ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε
3
, γηα λα ελεξγνπνηεζεί ην Σακείν, ε Δπηηξνπή, ζε 

πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο κηαο αίηεζεο, ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ αξρή πξφηαζε γηα θηλεηνπνίεζε ηνπ Σακείνπ θαη, ηαπηφρξνλα, αληίζηνηρν 

αίηεκα γηα κεηαθνξά πηζηψζεσλ. ηελ πεξίπησζε δηαθσλίαο, θηλείηαη δηαδηθαζία ηξηκεξνχο 

δηαιφγνπ.  

ΙΙ. Η αίηηζη ηηρ PWA International και η ππόηαζη ηηρ Δπιηποπήρ  

ηηο 6 Ννεκβξίνπ, ε Δπηηξνπή ελέθξηλε πξφηαζε απφθαζεο γηα θηλεηνπνίεζε ηνπ ΔΣΠ ππέξ 

ηεο Ιξιαλδίαο γηα λα ζηεξηρζεί ε επαλέληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απνιχζεθαλ απφ ηελ PWA International Ltd, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείην ζηνλ νηθνλνκηθφ 

ηνκέα πνπ ηαμηλνκείηαη ζηνλ θιάδν 33 ηεο NACE αλαζ. 2 («Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε 

κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ»), θαη γηα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 108 λέσλ εθηφο 

εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ή θαηάξηηζεο (ΔΑΔΚ). 

Απηή είλαη ε δέθαηε έθηε αίηεζε πνπ εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2015 

θαη αθνξά ηελ θηλεηνπνίεζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 442 293 EUR απφ ην ΔΣΠ ππέξ ηεο 

Ιξιαλδίαο. Η αίηεζε αθνξά 108 εξγαδνκέλνπο πνπ απνιχζεθαλ απφ ηελ PWA International. 

Η αίηεζε δηαβηβάζηεθε ζηελ Δπηηξνπή ζηηο 19 Ινπλίνπ 2015 θαη ζπκπιεξσλφηαλ κε 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο έσο ηηο 14 Απγνχζηνπ 2015. Αθνχ εμέηαζε ηελ ελ ιφγσ αίηεζε ππφ 

ην πξίζκα φισλ ησλ εθαξκνζηέσλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ ΔΣΠ, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη πιεξνχληαη νη φξνη γηα ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο απφ ην 

ΔΣΠ.  

Οη ηξιαλδηθέο αξρέο δειψλνπλ φηη ε γελεζηνπξγφο αηηία γηα ηηο απνιχζεηο ζηελ PWA 

International είλαη ην θιείζηκν ηεο PWAI, κεηά ηελ απφθαζε ηεο εηαηξείαο λα ζπγθεληξψζεη 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ζηελ Αζία, σο απνηέιεζκα ηεο ηάζεο λα 

ηνπνζεηείηαη ε δξαζηεξηφηεηα MRO θνληά ζε πεξηνρέο παγθφζκηαο αλάπηπμεο ηεο 

                                                 
1
 ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 884. 

2
 ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 855. 

3
 ΔΔ C 373, 20.12.2013, ζ. 1. 
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αεξνπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο παγθφζκησλ 

εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ.  

Οη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζηνπο απνιπκέλνπο ζπλίζηαληαη ζε 

πέληε είδε κέηξσλ: i) θαζνδήγεζε θαη ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο, ii) 

επηδνηήζεηο θαηάξηηζεο απφ ην ΔΣΠ, iii) πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, iv) πξνγξάκκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη v) ρξνληθά πεξηνξηζκέλα 

επηδφκαηα. 

χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, ηα κέηξα πνπ πεξηγξάθνληαη εδψ απνηεινχλ ελεξγεηηθά κέηξα 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ επηιέμηκσλ δξάζεσλ πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ ΔΣΠ. Οη δξάζεηο απηέο δελ ππνθαζηζηνχλ ηα 

παζεηηθά κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.  

Οη ηξιαλδηθέο αξρέο παξέρνπλ φιεο ηηο αλαγθαίεο δηαβεβαηψζεηο ζρεηηθά κε ηα εμήο:  

– ζα ηεξεζνχλ νη αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε εηζαγσγήο δηαθξίζεσλ 

ζην πιαίζην ηεο πξφζβαζεο ζηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο θαη ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο, 

– νη απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ζηε λνκνζεζία ηεο 

ΔΔ φζνλ αθνξά ηηο ζπιινγηθέο απνιχζεηο έρνπλ εθπιεξσζεί, 

– νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο δελ ζα ιάβνπλ ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε απφ άιια 

ελσζηαθά ηακεία ή ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη ζα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε δηπιή 

ρξεκαηνδφηεζε, 

– νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ζα είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνο ηηο δξάζεηο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία, 

– ε ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά απφ ην ΔΣΠ ζα ζπλάδεη κε ηνπο δηαδηθαζηηθνχο 

θαη νπζηαζηηθνχο θαλφλεο ηεο Έλσζεο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. 

Η Ιξιαλδία έρεη θνηλνπνηήζεη ζηελ Δπηηξνπή φηη ε πεγή ηεο εζληθήο πξνρξεκαηνδφηεζεο ή 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην ηξιαλδηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηεί 

επίζεο ην πξφγξακκα. Οη δαπάλεο ζα πξνέξρνληαη απφ ην εζληθφ ηακείν θαηάξηηζεο θαη ηνπο 

εγθξηζέληεο ππνηνκείο δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ 

θαη άιισλ ζπλαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

 

ΙΙΙ. Γιαδικαζία 

Γηα λα θηλεηνπνηεζεί ην Σακείν, ε Δπηηξνπή έρεη ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ αξρή αίηεζε γηα ηε κεηαθνξά πηζηψζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 442.293 επξψ 

απφ ην απνζεκαηηθφ ηνπ ΔΣΠ (40 02 43) ζην θνλδχιην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ΔΣΠ 

(04 04 01).  

Πξφθεηηαη γηα ηελ δέθαηε έθηε πξφηαζε γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Σακείνπ πνπ ππνβάιιεηαη 

ζηελ αξκφδηα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ αξρή ην 2015.  
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ε πεξίπησζε δηαθσλίαο θηλείηαη δηαδηθαζία ηξηκεξνχο δηαιφγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 15 παξάγξαθνο 4 ηνπ θαλνληζκνχ ΔΣΠ. 

Βάζεη εζσηεξηθήο ζπκθσλίαο ε Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ πξέπεη 

λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία, γηα λα παξαζρεζεί επνηθνδνκεηηθή ζηήξημε θαη ζπκβνιή 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ απφ ην Σακείν.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ZP/jb D(2015)55353 

 

 

Κχξην Jean Arthuis 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πξνυπνινγηζκψλ 

ASP 09G205 

 

 

Θέμα: Γνυμοδόηηζη ζσεηικά με ηην κινηηοποίηζη ηος Δςπυπαφκού Ταμείος 

Πποζαπμογήρ ζηην Παγκοζμιοποίηζη (ΔΤΠ) ζηην πεπίπηυζη EGF/2015/006 IE/PWA 

International από ηην Ιπλανδία (COM(2015)555) 

Κχξηε πξφεδξε, 

 

Η Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ (EMPL) θαζψο θαη ε νκάδα 

εξγαζίαο ηεο γηα κε ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ) 

εμέηαζαλ ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ΔΣΠ ζηελ ππφζεζε EGF/2015/006 IE/PWA International θαη 

ελέθξηλαλ ηελ αθφινπζε γλσκνδφηεζε. 

Η επηηξνπή EMPL θαη ε νκάδα εξγαζίαο ηεο γηα ην ΔΣΠ είλαη ππέξ ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ 

Σακείνπ φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα. Δπ’ απηνχ ε επηηξνπή EMPL δηαηππψλεη 

νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο, ρσξίο σζηφζν λα ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηε κεηαθνξά ησλ 

πιεξσκψλ. 

Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο EMPL βαζίδνληαη ζηηο εμήο εθηηκήζεηο: 

Α) ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αίηεζε απηή βαζίδεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013 (θαλνληζκφο ΔTΠ) θαη αθνξά 108 εξγαδφκελνπο ζηελ 

PWA International Ltd. θαη έλαλ πξνκεζεπηή, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν 33 

ηεο NACE αλαζ. 2 (επηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ) ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο Νφηηαο θαη Αλαηνιηθήο Ιξιαλδίαο ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο απφ ηηο 19 

Γεθεκβξίνπ 2014 έσο ηηο 19 Απξηιίνπ 2015· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αίηεζε αθνξά 

αθφκε 108 λένπο εθηφο απαζρφιεζεο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο (ΔΑΔΚ)· 

Β) ιακβάλνληαο ππφςε φηη, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ απνιχζεσλ θαη 

ησλ κεγάισλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηε κνξθή ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ιφγσ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ε Ιξιαλδία ππνζηεξίδεη φηη ην θιείζηκν ηεο PWAI, επηρείξεζεο 

ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ηερληθνχ ειέγρνπ («MRO») θαη κηαο θνηλήο επηρείξεζεο 

κεηαμχ ηεο United Technologies Corporation's Pratt & Whitney (P&W) θαη ηεο 

Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC), είρε σο ζηφρν ηελ εδξαίσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Αζία κέζσ ηεο ζηαδηαθήο 

κεηαθνξάο απφ ηελ PWAI ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο επηζθεπψλ ζην πιαίζην ηνπ δηθηχνπ 

P&W, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ P&W PSD πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Αξθάλζαο (ΗΠΑ) 

θαη ζηελ Eagle Services Asia κε έδξα ηε ηγθαπνχξε· 

Γ) ιακβάλνληαο ππφςε φηη, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη πειάηεο κε έδξα ηελ Αζία 

αληηπξνζψπεπαλ πεξίπνπ ην 50 % ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο PWAI, ελψ ην 
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40 % ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο δηελεξγήζεθαλ κε πειάηεο εγθαηεζηεκέλνπο ζηηο 

ΗΠΑ θαη κφλν ην 10 % αθνξνχζε Δπξσπαίνπο πειάηεο· 

Γ) ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα (90,74%) ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο 

νπνίνπο αθνξνχλ ηα κέηξα είλαη άλδξεο θαη ην 9,26% είλαη γπλαίθεο· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ην 78,7% ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη κεηαμχ 30 θαη 54 εηψλ θαη ην 15,74% κεηαμχ 

55 θαη 64 εηψλ· 

ζπλεπψο, ε Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

Πξνυπνινγηζκψλ, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε 

ςεθίζκαηφο ηεο κε ζέκα ηελ αίηεζε ηεο Ιξιαλδίαο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. ζπκθσλεί κε ηελ Δπηηξνπή φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα παξέκβαζεο πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013 θαη φηη σο εθ 

ηνχηνπ ε Ιξιαλδία δηθαηνχηαη λα ιάβεη ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά δπλάκεη ηνπ 

θαλνληζκνχ απηνχ·  

2. επηζεκαίλεη φηη ε παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 4, παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν α) ηνπ θαλνληζκνχ 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αθνξά έλαλ αξηζκφ απνιχζεσλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ 

ην θαηψηαην φξην ησλ 500 απνιχζεσλ· απνδέρεηαη ην επηρείξεκα ησλ ηξιαλδηθψλ αξρψλ 

γηα ηελ παξέθθιηζε απηή θαη εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ην γεγνλφο φηη ε αίηεζε 

πεξηιακβάλεη ίζν αξηζκφ λέσλ ΔΔΑΚ πνπ ζα ππνζηεξίδνληαη απφ ηα κέηξα·  

3. ζεκεηψλεη φηη, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη απνιχζεηο ηεο PWAI ζεκεηψζεθαλ κεηά ηηο 

απνιχζεηο ηεο Lufthansa Technik — ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ίδην ηνκέα — νη 

εξγαδφκελνη απηνί δελ είλαη δπλαηφλ λα είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζε ηνκεαθή εθαξκνγή πνπ 

θάιππηε ηαπηφρξνλα ηηο απνιχζεηο θαη ησλ δχν επηρεηξήζεσλ· θξνλεί ζπλεπψο φηη νη 

απνιχζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζηνχλ κφλν κε ηελ παξνχζα ρσξηζηή 

αίηεζε·  

4. επηζεκαίλεη φηη ε PWAI ζα κπνξνχζε λα έρεη επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ην γεγνλφο φηη ε 

ζπκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ (Δ) ΔΔ-Κνξέαο δελ πεξηέρεη θακία δηάηαμε, ε 

νπνία λα εμαηξεί ηα επηζθεπαζκέλα εκπνξεχκαηα απφ ηνπο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο θαηά 

ηελ επηζηξνθή ηνπο· εθηζηά ηελ πξνζνρή ζε παξφκνηα δηάηαμε πνπ πεξηέρεη ε Δ ΗΠΑ-

Κνξέαο, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα λα ηζρχνπλ πξνηηκεζηαθνί φξνη γηα ηηο εηαηξείεο ησλ 

ΗΠΑ, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε επίζεο λα ζπκβάιεη ζε απψιεηεο ηεο αγνξάο γηα ηελ 

PWAI ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ΗΠΑ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην 

ηνκέα·  

5. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πνηθηιία ησλ δξάζεσλ θαηάξηηζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη λα παξαζρεζνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο· ζεκεηψλεη φηη ηα κέηξα ζηήξημεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο απηναπαζρφιεζεο ζα δηαηεζνχλ κφλν ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

δηθαηνχρσλ·  

6. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη φηη νη απνθάζεηο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ζα εμεηάδνληαη 

ππφ ην πξίζκα ησλ ελδερφκελσλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο ΔΔ·  

7. ζεκεηψλεη φηη, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ αξρψλ, ην 24,81% ηνπ θφζηνπο ζα δηαηεζεί 

γηα ρξνληθά πεξηνξηζκέλα επηδφκαηα, πνζνζηφ πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ 

ρακειφηεξν απφ ην επηηξεπφκελν αλψηαην φξην ηνπ 35% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο·  
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8. ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ, ν ζρεδηαζκφο ηεο 

ζπληνληζκέλεο δέζκεο εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ηηο 

κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη λα 

είλαη ζπκβαηφο κε ηελ ζηξνθή πξνο κηα απνδνηηθή σο πξνο ηνπο πφξνπο θαη βηψζηκε 

νηθνλνκία· 

 

Με εμαηξεηηθή εθηίκεζε, 

 

 

Marita ULVSKOG 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Κχξην Jean ARTHUIS 

Πξφεδξν  

ηεο Δπηηξνπήο Πξνυπνινγηζκψλ 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

 

 

 

Κχξηε πξφεδξε, 

 

 

Θέκα: Κινηηοποίηζη ηος Δςπυπαφκού Ταμείος Πποζαπμογήρ ζηην Παγκοζμιοποίηζη 

 

Έρεη παξαπεκθζεί γηα γλσκνδφηεζε ζηελ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο πξφηαζε 

απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο κε ζθνπφ ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ). Αληηιακβάλνκαη φηη ππάξρεη πξφζεζε λα 

εγθξηζεί ζρεηηθή έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή Πξνυπνινγηζκψλ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2015: 

 

- Το έγγπαθο COM(2015)0555 πεξηέρεη πξφηαζε γηα ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΣΠ χςνπο 442 

293 EUR γηα ηε ιήςε ελεξγεηηθψλ κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ζηφρν ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο επαλέληαμεο ζε απηήλ 108 εξγαδνκέλσλ πνπ απνιχζεθαλ ζηνλ ηνκέα 

επηζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ζηε Νφηηα θαη Αλαηνιηθή 

Ιξιαλδία. 

 

Οη θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλεηζθνξέο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ) θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 

1309/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, 

γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (2014-2020) θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1927/2006. 

 

Οη ζπληνληζηέο ηεο επηηξνπήο εμέηαζαλ ηελ πξφηαζε απηή θαη κνπ δήηεζαλ λα ζαο 

ελεκεξψζσ γξαπηψο φηη ε πιεηνςεθία ηεο Δπηηξνπήο REGI δελ έρεη αληίξξεζε γηα απηέο ηηο 

θηλεηνπνηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε κε ζθνπφ ηε 

δηάζεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πνζψλ φπσο πξφηεηλε ε Δπηηξνπή.  

 

 

Με εμαηξεηηθή εθηίκεζε, 

 

 

 

 

 

 

Iskra MIHAYLOVA  
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