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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2020/004 NL/KLM - Κάτω 
Χώρες (2021/0115(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, 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, οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν την 
αίτηση EGF/2020/004 NL/KLM για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά τις 
1 851 απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία KLM Royal Dutch Airlines 
στην επαρχία Noord-Holland (NL32) επιπέδου NUTS 2·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έκρινε την αίτηση παραδεκτή με βάση τα κριτήρια 
παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού 
ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η απόλυση τουλάχιστον 500 εργαζομένων κατά 
τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων που απολύονται από τους προμηθευτές και τους 
κατάντη παραγωγούς και/ή αυτοαπασχολούμενων των οποίων η δραστηριότητα 
έπαυσε·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Μαΐου 2021, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης 
για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ των Κάτω Χωρών προς στήριξη της επανένταξης 
στην αγορά εργασίας 1 201 στοχευόμενων δικαιούχων, δηλαδή εργαζομένων που 
απολύθηκαν στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 51 (Αεροπορικές 
μεταφορές) της NACE αναθ. 2·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 προκάλεσε τεράστιο κλυδωνισμό στον 
τομέα των αεροπορικών μεταφορών λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών, με τη διεθνή 
επιβατική ζήτηση να μειώνεται κατά 75,6 % το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παγκόσμια πρόβλεψη επιβατών από τη 
Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών, θα χρειαστούν τρία έως τέσσερα χρόνια για 
να ανακάμψει η αεροπορική βιομηχανία στο προ κρίσης επίπεδό της·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είχε εκτεταμένο αρνητικό αντίκτυπο στην KLM, 
υπονομεύοντας τα θετικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών και, για τον λόγο αυτόν, 
στις 31 Ιουλίου 2020, η διοίκηση της KLM εξήγγειλε σχέδιο αναδιάρθρωσης για τη 
μείωση του κόστους· αυτό οδήγησε σε μείωση του εργατικού δυναμικού κατά περίπου 
5 000 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (από 33 000 σε 28 000 ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης)·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, η οποία δήλωσε ότι η υγειονομική κρίση οδήγησε 
σε οικονομική κρίση, εκπόνησε 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:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι οι Κάτω Χώρες δικαιούνται, 
δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβουν χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 
5 019 218 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 
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8 365 364 EUR, στο οποίο περιλαμβάνονται δαπάνες για εξατομικευμένες υπηρεσίες 
ύψους 8 030 750 EUR και δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, 
ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων, ύψους 334 614 EUR·

2. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, τηρήθηκαν όλες οι διαδικαστικές απαιτήσεις· 

3. υπογραμμίζει ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος των απολύσεων αναμένεται να είναι 
σημαντικός· υπενθυμίζει ότι η KLM είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ιδιωτικός εργοδότης 
στις Κάτω Χώρες, με περισσότερους από 33 000 εργαζόμενους το 2019· τονίζει ότι 
αυτές οι απολύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του ποσοστού 
ανεργίας στην επαρχία Noord-Holland, το οποίο αυξήθηκε κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα 
σε 4,8 % το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019· 

4. επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά συνολικά 1 851 εργαζομένους που απολύθηκαν από 
την εταιρεία KLM Royal Dutch Airlines· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι οι 
Κάτω Χώρες αναμένουν ότι μόνο 1 201 από το σύνολο των επιλέξιμων δικαιούχων θα 
συμμετάσχουν στα μέτρα (στοχευόμενοι δικαιούχοι)·

5. χαιρετίζει τα τέσσερα είδη δράσεων που προβλέπονται στη δέσμη εξατομικευμένων 
υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους εργαζομένους 
(επαγγελματικός προσανατολισμός, υποστήριξη για εύρεση εργασίας σε ειδικούς 
τομείς, κατάρτιση, καθοδήγηση και/ή εκπαίδευση, χρηματοοικονομικές συμβουλές), 
για τις οποίες ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ·

6. υπενθυμίζει ότι η βοήθεια του ΕΤΠ και άλλων ταμείων της Ένωσης δεν πρέπει να 
υποκαθιστά 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 επιλεξιμότητας για τους αιτούντες στήριξη.


