
RR\1215839EL.docx PE657.462v02-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Έγγραφο συνόδου

A9-0192/2020

14.10.2020

ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση της Ισπανίας - EGF/2020/001 
ES/Γαλικία βοηθητικές βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου
(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Valérie Hayer



PE657.462v02-00 2/19 RR\1215839EL.docx

EL

PR_BUD_Funds

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ .........................................................................................................................8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ........................................................................................................10

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ...12

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ....................................16

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ...............................................................................................................................18

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ...............................................................................................................19



RR\1215839EL.docx 3/19 PE657.462v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
ύστερα από αίτηση της Ισπανίας - EGF/2020/001 ES/Γαλικία βοηθητικές βιομηχανίες 
του ναυπηγικού κλάδου
(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2020)0485 – C9-0294/2020),

– 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 (κανονισμός ΕΤΠ),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, 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 (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), 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 τις επιστολές της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0192/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και 
δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που 
πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του 
παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, 
και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η συνδρομή αυτή υλοποιείται με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στους 
εργαζομένους και τις εταιρείες για τις οποίες εργάζονται·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Μαΐου 2020 η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση 
EGF/2020/001 ES/Γαλικία, βοηθητικές βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου για 

1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
2 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
3 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

https://www.europarl.europa.eu/committees/el/regi/home/highlights
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χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ, ύστερα από 960 απολύσεις4 στους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας που ταξινομούνται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2, 
κλάδους 24 (Παραγωγή βασικών μετάλλων), 25 (Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού), 30 (Κατασκευή λοιπού 
εξοπλισμού μεταφορών), 32 (Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες), 33 (Επισκευή και 
εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού) και 43 (Εξειδικευμένες κατασκευαστικές 
δραστηριότητες) στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 της Γαλικίας (ES11), στην 
Ισπανία.

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, τα οποία 
προβλέπουν ότι μια συλλογική αίτηση στην οποία συμμετέχουν ΜΜΕ που βρίσκονται 
σε μία περιφέρεια μπορεί να καλύπτει ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε διάφορους 
οικονομικούς τομείς, όπως ορίζονται στο επίπεδο κλάδου της NACE αναθ. 2, υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι ΜΜΕ που αποτελούν το κύριο ή το μοναδικό είδος 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εν λόγω περιφέρεια.

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της 
περιοχής, πάνω από το 95 % των επιχειρήσεων της οποίας έχουν λιγότερους από 250 
εργαζομένους και ότι οι 38 επιχειρήσεις τις οποίες αφορά η παρούσα αίτηση είναι 
ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλικία αποτελεί μέρος της ένωσης «Ατλαντικός 
Άξονας» και ότι η οικονομία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από διασυνοριακές 
εταιρείες και εργαζομένους·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυπηγική βιομηχανία της Γαλικίας ακολουθεί το μοντέλο 
υπεργολαβίας του ευρωπαϊκού ναυπηγικού κλάδου, ο οποίος αποτελείται κυρίως από 
μικρά και μεσαία ναυπηγεία, με πολύ υψηλό ποσοστό υπεργολαβιών σε αξία και 
απασχόληση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως υποστηρίζει η Ισπανία, από το 2004 η Ευρώπη έχει 
απολέσει τη ναυπηγική βιομηχανία της εμπορικών πλοίων5 προς όφελος της 
Ανατολικής Ασίας, και ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 
2008 είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι παραγγελίες, να επεκταθεί η 
ναυπηγική βιομηχανία στην Ασία και να αυξηθεί ο παγκόσμιος ανταγωνισμός6·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές επιδοτήσεων, η προτιμησιακή φορολογική 
μεταχείριση όπως οι κρατικές ενισχύσεις και το χαμηλότερο κόστος εργασίας στις 
χώρες της Ανατολικής Ασίας έχουν επιφέρει απώλεια μεριδίου αγοράς για τους 
ναυπηγούς της Ένωσης·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ναυπηγεία της Γαλικίας κατασκευάζουν τεχνολογικά 
προηγμένα πολεμικά πλοία, δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και χημικών 
προϊόντων, σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, ωκεανογραφικά και σεισμικά ερευνητικά 
σκάφη, ρυμουλκά, επιβατηγά πλοία και αλιευτικά σκάφη·

4 Κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού ΕΤΠ.
5 Η εμπορική ναυπηγική βιομηχανία περιλαμβάνει την κατασκευή δεξαμενόπλοιων, πλοίων μεταφοράς χύδην 

φορτίων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
6 Έως το 2018 η Κίνα (35,5 %) είχε καταστεί πρωτοπόρος, ακολουθούμενη από την Ιαπωνία (23,4 %) και τη 

Νότια Κορέα (22,7 %), ενώ το μερίδιο αγοράς της Ευρώπης μειώθηκε σε μόλις 6,8 %. Όσον αφορά το σύνολο 
παραγγελιών το 2019, η Κίνα, ως επικεφαλής της αγοράς, είχε μερίδιο 34 %, η Νότια Κορέα 26 % και η Ιαπωνία 
15 %. 
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Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο του ναυπηγείου Factorias Vulcano τον Ιούλιο του 
2019 και το αίτημα για προπτωχευτική διαδικασία πιστωτών από το ναυπηγείο HJ 
Barreras τον Οκτώβριο του 2019 οδήγησαν στις απολύσεις, καθώς οι μισές από τις 
απολύσεις που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας αίτησης έγιναν σε εταιρείες που 
είναι πιστωτές της HJ Barreras·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεργολάβοι έχουν υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και, ως εκ 
τούτου, υψηλό βαθμό εξάρτησης από το κύριο ναυπηγείο, με αλληλεξαρτήσεις και 
συνέπειες για την απασχόληση στον βοηθητικό ναυπηγικό κλάδο ίδιες όπως αν οι 
εταιρείες ανήκαν σε έναν ενιαίο οικονομικό τομέα NACE.

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Ισπανία δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω 
κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 2 054 400 EUR, ποσό που 
αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 3 424 000 EUR, στο οποίο 
περιλαμβάνονται δαπάνες για εξατομικευμένες υπηρεσίες ύψους 3 274 000 EUR και 
δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και 
δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων ύψους 150 000 EUR·

2. σημειώνει ότι οι ισπανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020 
και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από την Ισπανία, η Επιτροπή 
ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 και τη διαβίβασε στο 
Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα· 

3. σημειώνει ότι η Ισπανία άρχισε να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους 
στοχευόμενους δικαιούχους στις 13 Αυγούστου 2020, και ότι η περίοδος 
επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ εκτείνεται από την 13 
Αυγούστου 2020 έως τις 13 Αυγούστου 2022·

4. σημειώνει ότι η Ισπανία άρχισε να υφίσταται διοικητικές δαπάνες προς υλοποίηση του 
ΕΤΠ στις 8 Ιουνίου 2020 και ότι οι δαπάνες για δραστηριότητες προπαρασκευής, 
διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων στο 
διάστημα από 8 Ιουνίου 2018 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2023 θα είναι επομένως 
επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίστηκε από την Ισπανία σε διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους και ότι, μέσω συμφωνίας συνεργασίας, οι κοινωνικοί εταίροι θα 
συμμετάσχουν επίσης στην υλοποίηση των υπηρεσιών·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή της ASIME (ένωση βιομηχανιών 
μετάλλου της Γαλικίας) και των εργατικών ενώσεων CCOO7 και UGT8, των 
κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο στη Γαλικία, στην 
κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και στην υλοποίηση 
των υπηρεσιών· τονίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν 
στην παρακολούθηση των μέτρων·

7. λαμβάνει υπόψη ότι, το 2018, ο κλάδος των ναυπηγείων και των βοηθητικών 
βιομηχανιών στη Γαλικία είχε ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 2 000 εκατ. ευρώ, ότι 

7 Κλαδική ομοσπονδία CCOO Γαλικία.
8 Ομοσπονδία Μετάλλου, Κατασκευών και Συναφών Κλάδων UGT (MCA-UGT).
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10 000 άμεσες θέσεις εργασίας και 25 000 έμμεσες θέσεις εργασίας εξαρτούνταν από 
τη ναυπηγική βιομηχανία, ενώ πέρυσι ο κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε κατά 
11 % και χάθηκε το 20,8 % των θέσεων εργασίας (περίπου 2 000)·

8. υπογραμμίζει ότι οι απολύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες υψηλού 
επιπέδου ανεργίας (11,7 % το 2019) στην περιφέρεια της Γαλικίας· επικροτεί, ως εκ 
τούτου, τα μέτρα επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων που παρέχει αυτή 
η στήριξη από το ΕΤΠ, ώστε ο περιφερειακός ναυπηγικός τομέας, η διασυνοριακή 
οικονομία και η συνολική αγορά εργασίας να καταστούν πιο ανθεκτικά και 
ανταγωνιστικά στο μέλλον·

9. τονίζει ότι η αποτελεσματική έρευνα, η εξειδίκευση και η τεχνολογική καινοτομία είναι 
καίριας σημασίας για να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία και να είναι σε 
θέση να ανταγωνίζεται σε παγκόσμια κλίμακα με χώρες που βασίζονται σε χαμηλότερο 
κόστος εργασίας, πολιτικές επιδοτήσεων και προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση·

10. τονίζει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στους εργαζομένους που 
απολύονται πρέπει να είναι ειδικά προσαρμοσμένες για κάθε προφίλ·

11. επισημαίνει ότι το 94 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι άνδρες, των οποίων το 
78,2 % είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών· σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες 
υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους εργαζομένους 
περιλαμβάνουν: ενημερωτικές συναντήσεις και προπαρασκευαστικά εργαστήρια, 
στήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού προς την απασχόληση ή την 
αυτοαπασχόληση, εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάρτισης με 
στόχο την επιχειρηματικότητα σε άτομα που έχουν ως στόχο την αυτοαπασχόληση), 
καθοδήγηση μετά την επανένταξη στην εργασία, υποστήριξη για την εντατική 
αναζήτηση εργασίας και διάφορα κίνητρα·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη κινήτρων συμμετοχής (έως 
400 EUR), συνεισφοράς στα έξοδα μετακίνησης (0,19 EUR/χλμ. συν πρόσθετες 
δαπάνες, όπως διόδια και έξοδα στάθμευσης), συνεισφοράς στις δαπάνες όσων 
φροντίζουν εξαρτώμενα άτομα (έως 20 EUR ανά ημέρα συμμετοχής), κινήτρων 
επανένταξης (μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι θα λάβουν 200 EUR μηνιαίως για 
μέγιστη περίοδο έξι μηνών), προκειμένου να υποστηριχθούν οι στοχευόμενοι 
δικαιούχοι στο πλαίσιο δραστηριοτήτων αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης, υπό την 
προϋπόθεση ότι συμμετέχουν ενεργά στα μέτρα·

13. τονίζει ότι οι προτεινόμενες δράσεις αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά 
εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν υποκαθιστούν τα παθητικά 
μέτρα κοινωνικής προστασίας·

14. σημειώνει ότι τη χρηματοδοτική συνεισφορά θα διαχειρίζονται και θα ελέγχουν οι ίδιοι 
οργανισμοί που διαχειρίζονται και ελέγχουν το ΕΚΤ και ότι η Xunta de Galicia9 θα 

9 Η Xunta de Galicia και ειδικότερα η Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro 
y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios σε συνεργασία με την Consellería 
de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais 
θα είναι ο ενδιάμεσος φορέας για τη διαχειριστική αρχή.
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αποτελεί τον ενδιάμεσο φορέα για τη διαχειριστική αρχή·

15. τονίζει ότι οι ισπανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι οι επιλέξιμες ενέργειες δεν 
τυγχάνουν ενίσχυσης από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 

16. επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια του ΕΤΠ δεν αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν 
ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων.

17. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, θα μπορούσε να κινητοποιηθεί το 
ΕΤΠ για τη στήριξη των μονίμως απολυθέντων εργαζόμενων και των 
αυτοαπασχολούμενων στο πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης που προκάλεσε η πανδημία 
COVID-19, χωρίς τροποποίηση του κανονισμού για το ΕΤΠ, καθώς η Ισπανία είναι ένα 
από τα κράτη μέλη που έχουν υποστεί σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο ως επακόλουθο της 
πανδημίας·

18. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

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

20. 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

για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
ύστερα από 

αίτηση της Ισπανίας – EGF/2020/001 ES/Γαλικία βοηθητικές βιομηχανίες του 
ναυπηγικού κλάδου

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. 1927/200610, 
και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

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 διαχείριση11, και ιδίως 
το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να 
παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των 
οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών 
στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως 
αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2) Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατ. EUR (τιμές 
2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 
του Συμβουλίου12.

(3) Στις 13 Μαΐου 2020 η Ισπανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, λόγω 
απολύσεων στους οικονομικούς τομείς που ταξινομούνται στη Στατιστική 
ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE) 
αναθ. 2 κλάδο 24 (Παραγωγή βασικών μετάλλων), 25 (Κατασκευή μεταλλικών 
προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού), 30 (Κατασκευή 
λοιπού εξοπλισμού μεταφορών), 32 (Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες), 33 
(Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού) και 43 (Εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες) στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 της Γαλικίας 

10 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
11 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
12 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό 

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
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(ES11), στην Ισπανία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που 
υπεβλήθησαν σύμφωνα με το 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 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η 
αίτηση της Ισπανίας κρίνεται παραδεκτή, δεδομένου ότι πρόκειται για συλλογική 
αίτηση στην οποία συμμετέχουν μόνο ΜΜΕ εγκατεστημένες στην περιφέρεια της 
Γαλικίας, όπου οι ΜΜΕ είναι το κύριο είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εν 
λόγω περιφέρεια και οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και 
στην τοπική, περιφερειακή ή εθνική οικονομία.

(5) Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς ύψους 2 054 400 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία.

(6) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του 
ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής 
της.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή 
ποσού 2 054 400 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία της έκδοσής της].

Τόπος, ...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

 Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για την παροχή 
πρόσθετης στήριξης 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 2014-202013 και του 
άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/201314, το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβαίνει 
ετησίως το ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα αντίστοιχα ποσά εγγράφονται 
στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

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 διαχείριση15 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 Ισπανίας και η πρόταση της Επιτροπής 

Στις 13 Μαΐου 2020 η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2020/001 ES/Γαλικία, βοηθητικές 
βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου για χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ, ύστερα από 960 
απολύσεις16 σε βοηθητικές βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου στην περιφέρεια επιπέδου 
NUTS 2 της Γαλικίας (ES11), στην Ισπανία. 

Ύστερα από αξιολόγηση της εν λόγω αίτησης η Επιτροπή συμπέρανε, σύμφωνα με όλες τις 
εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, ότι ικανοποιούνται οι όροι για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ. 

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση απόφασης για την 
κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ισπανίας προκειμένου να στηρίξει την επανένταξη στην 
αγορά εργασίας 960 εργαζομένων που απολύθηκαν από 38 μικρές και μεσαίες εταιρείες σε 
βοηθητικές βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου στη Γαλικία.

Αυτή είναι η πρώτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2020 και η 
7η στον ναυπηγικό τομέα με την ευρύτερη έννοια, από τις οποίες οι δύο βασίζονται στην 
παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και οι άλλες πέντε στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση. Τέσσερις από τις περιπτώσεις αυτές αφορούν μηχανήματα και εξοπλισμό 
για πλοία, ενώ οι άλλες τρεις αφορούν ναυπηγεία.

Αφορά 960 εργαζομένους που απολύθηκαν και αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού 
ποσού 2 054 400 EUR από το ΕΤΠ για την Ισπανία, το οποίο αντιπροσωπεύει το 60 % του 

13 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
14 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
15 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
16 Κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού ΕΤΠ.
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συνολικού κόστους των προτεινόμενων ενεργειών.

Για να αποδείξει τη σχέση ανάμεσα στις απολύσεις και τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη 
μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, η Ισπανία υποστηρίζει ότι ο 
παγκόσμιος κλάδος της ναυτιλίας υπέστη πολύ σημαντικές αλλαγές κατά τα τελευταία 20 
χρόνια. Από μια περίοδο (2002-2008) μαζικής ανάπτυξης, όπου τα περισσότερα από τα νέα 
ναυπηγεία κατασκευάστηκαν στην Ασία, ακολούθησε πτωτική τάση έκτοτε. Λόγω της 
μείωσης των παραγγελιών και της πολύ μεγάλης επέκτασης της ναυπηγικής βιομηχανίας 
στην Ασία, ο τομέας υπέφερε από τις συνέπειες της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας 
σε παγκόσμιο επίπεδο που οδηγεί σε σκληρό παγκόσμιο ανταγωνισμό. Υπό το φως του 
σκληρού ανταγωνισμού από τις χώρες της Ανατολικής Ασίας, τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία 
αναπροσανατόλισαν τις ναυπηγικές δραστηριότητές τους σε νέες αγορές και εισήλθαν στις 
εξειδικευμένες αγορές της πολύπλοκης ναυπηγικής, όπως τα επιβατηγά πλοία και άλλα πλοία 
που δεν μεταφέρουν φορτίο (ONCCV). Το 2019 τα επιβατηγά πλοία, τα ONCCV και τα 
πλοία για υπεράκτιες εγκαταστάσεις αντιπροσώπευαν, συνολικά, το 95 % των ευρωπαϊκών 
παραγγελιών.

Τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για τους απολυθέντες εργαζομένους, και για τα οποία 
ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ, χωρίζονται στις εξής έξι κατηγορίες: 

α. Ενημερωτικές συναντήσεις και προπαρασκευαστικά εργαστήρια

β. Επαγγελματικός προσανατολισμός:

γ. Κατάρτιση

δ. Υποστήριξη για την εντατική αναζήτηση εργασίας 

ε. Καθοδήγηση μετά την επανένταξη στην εργασία

στ. Κίνητρα

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα 
κοινωνικής προστασίας.

Η Ισπανία υπέβαλε τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που είναι 
υποχρεωτικές για την οικεία επιχείρηση βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών 
συμβάσεων. Επιβεβαίωσε ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα 
αντικαταστήσει καμία από τις δράσεις αυτές.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή αίτηση για τη μεταφορά πιστώσεων συνολικού ύψους 2 054 400 EUR 
από το αποθεματικό για το ΕΤΠ (40 02 43) στη γραμμή του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ (04 
04 01). Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κύριο Johan Van Overtveldt
Πρόεδρο
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Wiertz 05U012
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - EGF/2020/001 ES/Γαλικία βοηθητικές 
βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου - Ισπανία
(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) και η ομάδα εργασίας της 
για το ΕΤΠ, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της επιτροπής EMPL Tomáš Zdechovský, 
εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2020/001 ES/Γαλικία και ενέκριναν 
την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον 
αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού, η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες 
παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις κατωτέρω εκτιμήσεις. Συνεπώς, η 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα 
την αίτηση της Ισπανίας τις εξής προτάσεις:

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 960 
εργαζομένους που απολύθηκαν στις βοηθητικές βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου, 
σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 της Γαλικίας 
(ES11)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως υποστηρίζει η Ισπανία, από το 2004 η Ευρώπη έχει 
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απολέσει τη ναυπηγική βιομηχανία της εμπορικών πλοίων1 προς όφελος της 
Ανατολικής Ασίας, και ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 
2008 είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι παραγγελίες, να επεκταθεί η 
ναυπηγική βιομηχανία στην Ασία και να αυξηθεί ο παγκόσμιος ανταγωνισμός2·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η είσοδος της Κίνας, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας στην 
ευρωπαϊκή αγορά τύπων υψηλής τεχνολογίας/σύνθετων τύπων πλοίων ενισχύεται από 
κλαδικές στρατηγικές, πολιτικές επιδότησης και προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση, 
όπως, για παράδειγμα, κρατικές ενισχύσεις και άλλα οικονομικά κίνητρα με στόχο την 
τόνωση της εγχώριας ζήτησης, καθώς και από το χαμηλότερο κόστος εργασίας και μέτρα 
για τη στήριξη των τοπικών εταιρειών ναυτιλιακού εξοπλισμού3·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ναυπηγεία της Γαλικίας κατασκευάζουν τεχνολογικά 
προηγμένα πολεμικά πλοία, δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και χημικών 
προϊόντων, σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, ωκεανογραφικά και σεισμικά ερευνητικά 
σκάφη, ρυμουλκά, επιβατηγά πλοία και αλιευτικά σκάφη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο του ναυπηγείου Factorias Vulcano τον Ιούλιο του 
2019 και το αίτημα για προπτωχευτική διαδικασία πιστωτών από το ναυπηγείο HJ 
Barreras τον Οκτώβριο του 2019 οδήγησαν στις απολύσεις, καθώς οι μισές από τις 
απολύσεις που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας αίτησης έγιναν σε εταιρείες που 
είναι πιστωτές της HJ Barreras·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ, 
μια συλλογική αίτηση στην οποία συμμετέχουν ΜΜΕ που βρίσκονται σε μία περιφέρεια 
μπορεί να καλύπτει ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε διάφορους οικονομικούς τομείς, 
όπως ορίζονται στο επίπεδο κλάδου της NACE αναθ. 2, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
ΜΜΕ που αποτελούν το κύριο ή το μοναδικό είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στην εν λόγω περιφέρεια·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεργολάβοι διαθέτουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και 
υψηλό βαθμό εξάρτησης από το κύριο ναυπηγείο, με αποτέλεσμα οι συνέπειες για την 
απασχόληση στις βοηθητικές βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου να είναι οι ίδιες με 
αυτές που θα είχαν οι εταιρείες αν ανήκαν σε έναν ενιαίο οικονομικό τομέα της NACE·

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, 
επομένως, η Ισπανία δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 2 054 400 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του 
συνολικού κόστους ύψους 3 424 000 EUR·

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την 
παραλαβή της πλήρους αίτησης από τις ισπανικές αρχές έως την ολοκλήρωση της 

1 Η εμπορική ναυπηγική βιομηχανία περιλαμβάνει την κατασκευή δεξαμενόπλοιων, πλοίων μεταφοράς χύδην 
φορτίων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

2 Έως το 2018 η Κίνα (35,5 %) είχε καταστεί πρωτοπόρος, ακολουθούμενη από την Ιαπωνία (23,4 %) και τη 
Νότια Κορέα (22,7 %), ενώ το μερίδιο αγοράς της Ευρώπης μειώθηκε σε μόλις 6,8 %. Όσον αφορά το σύνολο 
παραγγελιών το 2019, η Κίνα, ως επικεφαλής της αγοράς, είχε μερίδιο 34 %, η Νότια Κορέα 26 % και η Ιαπωνία 
15 %. 

3 Πρβλ. Ετήσια έκθεση SEA Europe 2018-2019.

http://www.seaeurope.eu/ClientData/181/660/443865/3660/4/SEA%20Europe%20Annual%20Report%202018%202019%20website%20version%20final.pdf
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αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τους όρους παροχής της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 11 Σεπτεμβρίου, και την κοινοποίησε στο 
Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3. λαμβάνει υπόψη ότι, το 2018, ο κλάδος των ναυπηγείων και των βοηθητικών 
βιομηχανιών στη Γαλικία είχε ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 2 000 εκατ. ευρώ και ότι 
10 000 άμεσες θέσεις εργασίας και 25 000 έμμεσες θέσεις εργασίας εξαρτούνταν από 
τη ναυπηγική βιομηχανία, ενώ πέρυσι ο κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε κατά 
11 % και χάθηκε το 20,8 % των θέσεων εργασίας (περίπου 2 000)·

4. επισημαίνει ότι το 94 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι άνδρες, των οποίων το 
78,2 % είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών· σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες 
υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους εργαζομένους 
περιλαμβάνουν: ενημερωτικές συναντήσεις και προπαρασκευαστικά εργαστήρια, 
στήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού προς την απασχόληση ή την 
αυτοαπασχόληση, εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάρτισης με 
στόχο την επιχειρηματικότητα σε άτομα που έχουν ως στόχο την αυτοαπασχόληση), 
καθοδήγηση μετά την επανένταξη στην εργασία, υποστήριξη για την εντατική 
αναζήτηση εργασίας και διάφορα κίνητρα·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη κινήτρων συμμετοχής (έως 
400 EUR), συνεισφοράς στα έξοδα μετακίνησης (0,19 EUR/χλμ. συν πρόσθετες 
δαπάνες, όπως διόδια και έξοδα στάθμευσης), συνεισφοράς στις δαπάνες όσων 
φροντίζουν εξαρτώμενα άτομα (έως 20 EUR ανά ημέρα συμμετοχής), κινήτρων 
επανένταξης (μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι θα λάβουν 200 EUR μηνιαίως για 
μέγιστη περίοδο έξι μηνών), προκειμένου να υποστηριχθούν οι στοχευόμενοι 
δικαιούχοι στο πλαίσιο δραστηριοτήτων αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης, υπό την 
προϋπόθεση ότι συμμετέχουν ενεργά στα μέτρα·

6. τονίζει ότι οι προτεινόμενες δράσεις αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά 
εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν υποκαθιστούν τα παθητικά 
μέτρα κοινωνικής προστασίας·

7. λαμβάνει υπό σημείωση την επιβεβαίωση της Ισπανίας ότι τα μέτρα που περιγράφονται 
παραπάνω και τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ δεν θα λάβουν χρηματοδοτική 
συνεισφορά από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επιπλέον, η χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν αντικαθιστά τα μέτρα τα οποία οφείλει να λάβει η 
επιχείρηση δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή της ASIME (ένωση βιομηχανιών 
μετάλλου της Γαλικίας) και των εργατικών ενώσεων CCOO4 και UGT5, των 
κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο στη Γαλικία, στην 
κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και στην υλοποίηση 
των υπηρεσιών· τονίζει ότι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν στην 
παρακολούθηση των μέτρων·

4 Κλαδική ομοσπονδία CCOO Γαλικία.
5 Ομοσπονδία Μετάλλου, Κατασκευών και Συναφών Κλάδων UGT (MCA-UGT).
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9. σημειώνει ότι τη χρηματοδοτική συνεισφορά θα διαχειρίζονται και θα ελέγχουν οι ίδιοι 
οργανισμοί που διαχειρίζονται και ελέγχουν το ΕΚΤ· η Xunta de Galicia6 θα είναι ο 
ενδιάμεσος φορέας για τη διαχειριστική αρχή.

6 Η Xunta de Galicia και ειδικότερα η Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro 
y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios σε συνεργασία με την Consellería 
de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais 
θα είναι ο ενδιάμεσος φορέας για τη διαχειριστική αρχή.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Johan Van Overtveldt
Πρόεδρο
Επιτροπή Προϋπολογισμών
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τις βοηθητικές βιομηχανίες του 
ναυπηγικού κλάδου στη Γαλικία (COM(2020)0485 – 2020/1996(COD))

Κύριε Πρόεδρε,

Παραπέμφθηκε, για γνωμοδότηση, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, πρόταση της 
Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 
ύστερα από αίτηση της Ισπανίας – EGF/2020/001 ES/Γαλικία βοηθητικές βιομηχανίες του 
ναυπηγικού κλάδου (COM(2020)0485). Όπως αντιλαμβάνομαι, σύντομα πρόκειται να 
εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή.

Η πρόταση αυτή θα κινητοποιήσει το ΕΤΠ λόγω απολύσεων στους οικονομικούς τομείς που 
ταξινομούνται στη Στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE) αναθ. 2 κλάδο 24 (Παραγωγή βασικών μετάλλων), 25 
(Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού), 30 
(Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών), 32 (Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες), 33 
(Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού) και 43 (Εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες) στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 της Γαλικίας (ES11), 
στην Ισπανία. Η κινητοποίηση θα παράσχει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 
2 054 400 EUR.

Οι κανόνες που ισχύουν για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (2014-2020).
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Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την εν λόγω πρόταση και μου ζήτησαν να σας 
ενημερώσω γραπτώς ότι η πλειοψηφία των μελών της παρούσας επιτροπής δεν έχει 
αντίρρηση για την κινητοποίηση αυτή του ΕΤΠ ώστε να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που 
προτείνει η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Younous Omarjee
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