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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2020/003 DE/GMH Guss – 
Γερμανία (2021/0107(BUD))

Κύριε πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Κατά τη συνεδρίασή της 
στις 18 Μαΐου 2021, η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό 
μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέτασε το ζήτημα κατά τη 
συνεδρίασή της στις 27 Μαΐου 2021. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, αποφάσισε να καλέσει 
την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Δεκεμβρίου 2020 η Γερμανία υπέβαλε την αίτηση 
EGF/2020/003 DE/GMH Guss για χρηματοδοτική συνεισφορά από το EΤΠ, μετά από 
απολύσεις στην GMH Guss GmbH στη Γερμανία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση 
υποβλήθηκε εντός 12 εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία ικανοποιήθηκαν 
τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία υπέβαλε την αίτηση βάσει των κριτηρίων 
παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού 
ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να έχουν απολυθεί τουλάχιστον 500 εργαζόμενοι 
κατά περίοδο αναφοράς διάρκειας τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αφορά 585 εργαζομένους που απολύθηκαν από 
τέσσερις θυγατρικές της GMH Guss GmbH κατόπιν διαδικασίας αφερεγγυότητας. Η εν 
λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 
24 (Παραγωγή βασικών μετάλλων) της NACE αναθ. 2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περιφέρειες αυτές βρίσκονται στην περιοχή του Ρουρ, την παραδοσιακή βιομηχανική 
περιοχή της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αφορά 476 εργαζομένους που απολύθηκαν και 
αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού ποσού 1 081 706 EUR από το ΕΤΠ για τη 
Γερμανία, το οποίο αντιπροσωπεύει το 60 % του συνολικού κόστους των 
προτεινόμενων ενεργειών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία χυτηρίων στη Γερμανία αντιμετωπίζει σοβαρές 
προκλήσεις, όπως οι αλλαγές στο διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, για 
παράδειγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην οποία βασίζεται ιδιαίτερα ο τομέας, 
καθώς και η μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων σε χώρες εκτός ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων χωρών που είναι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ, όπου ισχύουν 
χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και οι βιομηχανίες επιδοτούνται σε μεγάλο 
βαθμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, οι Γερμανοί 
κατασκευαστές αυτοκινήτων παρήγαγαν περισσότερα αυτοκίνητα στην Κίνα απ’ ό,τι 
στη Γερμανία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική παραγωγή χυτών μετάλλων στη Γερμανία 
μειώθηκε κατά 8,9 % μεταξύ του 2018 και του 2019 λόγω αυτών των προκλήσεων που 
συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση, γεγονός που επηρέασε ιδίως τη Βόρεια Ρηνανία-
Βεστφαλία όπου παράγεται το 25 % των γερμανικών χυτών μετάλλων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Γερμανία δικαιούται, δυνάμει του εν 
λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 1 081 706 EUR, ποσό 
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που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 1 802 845 EUR·

2. σημειώνει ότι τηρήθηκαν όλες οι διαδικαστικές απαιτήσεις· 

3. σημειώνει ότι οι περισσότεροι από τους εργαζομένους που απολύθηκαν βρίσκονται στο 
δεύτερο μισό της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, έχουν χαμηλό επίπεδο τυπικών 
επαγγελματικών προσόντων και συχνά ανεπαρκή γνώση της γερμανικής γλώσσας, 
καθώς πολλοί από τους δικαιούχους είναι μετανάστες. Τονίζει ότι η εξατομικευμένη 
δέσμη υπηρεσιών που παρέχεται στο πλαίσιο του ΕΤΠ πρέπει να καλύπτει το προφίλ 
και τις ειδικές ανάγκες των εν λόγω εργαζομένων και χαιρετίζει, εν προκειμένω, τη 
συμπερίληψη μέτρων αναβάθμισης των δεξιοτήτων, εργαστηρίων ομοτίμων και 
επακόλουθης καθοδήγησης·

4. υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω απολύσεις αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 
περιοχή του Ρουρ, την παραδοσιακή βιομηχανική περιοχή της Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας, εξαιτίας των διαρθρωτικών προκλήσεων που έχουν ανακύψει από τη 
δεκαετία του 1960 και  επιτάθηκαν με τη συνεχιζόμενη πανδημία Covid-19·

5. υπενθυμίζει ότι η βοήθεια του ΕΤΠ και άλλων ευρωπαϊκών ταμείων δεν υποκαθιστά 
ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των εργοδοτών βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των 
συλλογικών συμβάσεων.


