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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση που υπέβαλε το 
Βέλγιο – EGF/2020/005 BE/Swissport (2021/0109(BUD))

Κύριε πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της εν θέματι διαδικασίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων αποφάσισε 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 22 Δεκεμβρίου 2020, το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση 
EGF/2020/005 BE/Swissport για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, εν συνεχεία 
1 468 απολύσεων από τη Swissport Belgium·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο απαιτεί να έχουν υπάρξει 
τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων, κατά τη διάρκεια περιόδου τεσσάρων μηνών 
σε μια επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων οι οποίοι 
απολύθηκαν από προμηθευτές και από παραγωγούς των επομένων σταδίων του 
προϊόντος ή/και αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Απριλίου 2021, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση 
απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου, για να στηρίξει την 
επανένταξη στην αγορά εργασίας 1 468 στοχευόμενων δικαιούχων και συγκεκριμένα 
των εργαζομένων που απολύθηκαν από τη Swissport Belgium·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 και η επακόλουθη παγκόσμια 
οικονομική κρίση προκάλεσαν τεράστιο σοκ στον ταξιδιωτικό κλάδο στο Βέλγιο και δη 
στους αερομεταφορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αερολιμένα 
των Βρυξελλών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνολικά, το 2020, η διεθνής επιβατική κίνηση μειώθηκε κατά 
60% σε σύγκριση με το 2019 (από 4,5 δισεκατομμύρια επιβάτες σε 1,8 δισεκατομμύρια 
επιβάτες) και το 50% των αεροσκαφών παγκοσμίως αποσύρθηκαν προς αποθήκευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Swissport Belgium, ένας από τους δύο φορείς παροχής 
υπηρεσιών εδάφους του αερολιμένα, ήταν υπεύθυνη για το 60% των υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης και καθαρισμού στον αερολιμένα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Ιουνίου 2020, μετά από εβδομάδες σχεδόν ανύπαρκτων 
υπηρεσιών εδάφους στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, η Swissport Belgium κηρύχθηκε 
σε πτώχευση λόγω έλλειψης ρευστότητας και λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας σχετικά 
με τη βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη του τομέα των επιβατικών αεροπορικών μεταφορών, 
καμία επιχείρηση δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον να αναλάβει τις δραστηριότητες επίγειας 
εξυπηρέτησης της Swissport Belgium, με αποτέλεσμα τις εν λόγω απολύσεις·  
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνώρισε ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος 
περαιτέρω πτωχεύσεων μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δήλωσε ότι η υγειονομική κρίση οδήγησε σε μία 
οικονομική κρίση, παρουσίασε ένα σχέδιο ανάκαμψης για την οικονομία και 
υπογράμμισε τον ρόλο του ΕΤΠ ως εργαλείου έκτακτης ανάγκης.

Συνεπώς, 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:
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1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι το Βέλγιο δικαιούται, δυνάμει 
του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 3 719 224 EUR, 
ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 6 198 709 EUR, στο 
οποίο περιλαμβάνονται δαπάνες για εξατομικευμένες υπηρεσίες ύψους 5 997 108 EUR 
και δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και 
δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων ύψους 221 600 EUR·

2. σημειώνει ότι τηρήθηκαν όλες οι διαδικαστικές απαιτήσεις·

3. συμφωνεί με την εκτίμηση του Βελγίου ότι η παγκόσμια υγειονομική κρίση οδήγησε σε 
παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία αντιμετωπίζεται με το σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής και το οποίο αναφέρει ρητά το ΕΤΠ ως ένα από τα εργαλεία του·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα έξι είδη δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο 
της δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών (ενημέρωση, βοήθεια για την αναζήτηση 
εργασίας και επαγγελματικός προσανατολισμός· εκπαίδευση· κατάρτιση στη θέση 
εργασίας· στήριξη για τη σύσταση επιχείρησης· συνεισφορά στην επιχειρηματική 
εκκίνηση· οικονομικά κίνητρα και επιδόματα) που πρόκειται να παρασχεθούν στους 
απολυθέντες εργαζομένους, για τις οποίες ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ·

5. αναγνωρίζει ότι μεγάλο ποσοστό των δικαιούχων είναι εργαζόμενοι χαμηλής 
ειδίκευσης και ημιειδίκευσης και περίπου το ένα τρίτο είναι άνω των 50 ετών και, 
συνεπώς, η πρόσθετη καθοδήγηση και υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας, καθώς 
και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση ανάλογα με τις ανάγκες τους, 
θεωρούνται σημαντικές για τη μελλοντική τους απασχόληση·

6. υπενθυμίζει ότι η βοήθεια του ΕΤΠ και άλλων ταμείων της Ένωσης δεν πρέπει να 
αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των εργοδοτών, είτε βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας είτε βάσει συλλογικών συμβάσεων·

7. υποστηρίζει σθεναρά ότι, κατά την περίοδο 2021-2027, το ΕΤΠ θα συνεχίσει να 
επιδεικνύει αλληλεγγύη, μετατοπίζοντας παράλληλα την εστίαση από την αιτία της 
αναδιάρθρωσης στον αντίκτυπό της· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, 
σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές θα 
αποτελέσει επίσης κριτήριο για τους αιτούντες που είναι επιλέξιμοι για στήριξη.


