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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2020/007 FI/Finnair – 
Φινλανδία (2021/0116(BUD))

Κύριε πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της εν θέματι 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 30 Δεκεμβρίου 2020, η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση 
EGF/2020/007 FI/Finnair για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά από 508 
απολύσεις στην εταιρεία Finnair Oyj και σε έναν υπεργολάβο, στην περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2, Helsinki-Uusimaa (FI1B)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έκρινε την αίτηση παραδεκτή με βάση τα κριτήρια 
παρέμβασης του άρθρου 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 ή/και 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 της Φινλανδίας προς στήριξη της επανένταξης 
στην αγορά εργασίας 500 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 σοκ στον κλάδο 
των αερομεταφορών 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 3 έως 4 χρόνια για την 
ανάκαμψη της αεροπορικής βιομηχανίας στο προ κρίσης επίπεδό της· 

Ε. 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·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 ο αριθμός των επιβατών της Finnair μειώθηκε κατά 
76,2 % (από 14,7 εκατ. σε 3,5 εκατ.) και ότι η εταιρεία συσσώρευσε λειτουργική ζημία 
ύψους 464,5 εκατ. EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως απόκριση η Finnair αναγκάστηκε 
να προβεί σε περικοπή δαπανών για να αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση και 
εξοικονομήθηκαν πόροι από ακίνητα, μισθώσεις αεροσκαφών, ΤΠ (ψηφιοποίηση και 
αυτοματοποίηση των διαδικασιών των πελατών της), έξοδα πωλήσεων και διανομής, 
καθώς και από έξοδα διαχείρισης και δομές αποζημιώσεων, και αυτό οδήγησε στη 
μείωση του εργατικού δυναμικού κατά 1 000 θέσεις εργασίας· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή του τομέα των αερομεταφορών στη φινλανδική 
οικονομία είναι σημαντική, με 42 000 άτομα (23 000 άμεσες και 19 000 έμμεσες θέσεις 
εργασίας) να απασχολούνται το 2020 και να συμβάλλουν κατά 3,2 % στο συνολικό 
ΑΕΠ και ότι οι απολύσεις αυτές θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην εθνική οικονομία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ανέργων που αναζητούν εργασία στην περιοχή 
Helsinki-Uusimaa όπου έλαβαν χώρα οι απολύσεις αυξήθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες 



AL\1231960EL.docx 3/3 PE692.913v01-00

EL

μονάδες, από 6,4 % το 2019 σε 7,2 % το 2020·

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 έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Φινλανδία δικαιούται, δυνάμει 
του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 1 752 360 EUR, 
ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 2 920 600 EUR, στο 
οποίο περιλαμβάνονται δαπάνες για εξατομικευμένες υπηρεσίες ύψους 2 730 600 EUR 
και δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, πληροφόρησης και 
ενημέρωσης, ελέγχου και αναφοράς ύψους 190 000 EUR·

2. σημειώνει ότι τηρήθηκαν όλες οι διαδικαστικές απαιτήσεις· 

3. τονίζει ότι οι φινλανδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν 
χορηγείται ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα έξι είδη δράσεων που πρόκειται να παρασχεθούν 
στους απολυμένους εργαζομένους στο πλαίσιο της δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών 
(καθοδήγηση και άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα· υπηρεσίες απασχόλησης και 
επιχειρήσεων· εκπαίδευση· επιδότηση μισθού· επιχορήγηση για τη σύσταση 
επιχείρησης· επιδόματα για έξοδα ταξιδιού, διαμονής και μετακόμισης για την κάλυψη 
των σχετικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση εργασίας ή την 
κατάρτιση) για τις οποίες ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ·

5. υπενθυμίζει ότι η βοήθεια του ΕΤΠ και άλλων ταμείων της Ένωσης δεν πρέπει να 
αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων·

6. 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.


