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Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση: ES/Comunidad Valenciana 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την πρόταση 

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του σημείου 

28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και 

τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2010)0216 – C7-0115/2010 – 

2010/2066(BUD)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2010)0216 – C7-0115/2010), 

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και 

χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1, και συγκεκριμένα το σημείο 28, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση2 (κανονισμός ΕΤΠ), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0180/2010), 

Α. εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και 

δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που 

απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών 

αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να υποστηρίξει την επανένταξή τους 

στην αγορά εργασίας, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που 

υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους 

που απολύθηκαν ακριβώς λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 

κρίσης, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που 

απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν 

ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση 

συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική 

συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση 

του Ταμείου, 

                                                 
1  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1. 
2  ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1. 



 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία ζήτησε βοήθεια για ζητήματα που αφορούν 2 425 

απολύσεις σε 181 εταιρείες στο τμήμα 23 της NACE Αναθ. 2 («Κατασκευή άλλων μη 

μεταλλικών ορυκτών προϊόντων»), στην περιφέρεια NUTS II της Comunidad 

Valenciana1, 

Ε. εκτιμώντας ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ, 

1. ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την 

επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ· 

2. υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας 

διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της 

παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην 

υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης 

και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που 

μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ σε σχέση με την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 

εργαζομένων που απολύονται· 

3. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού για το ΕΤΠ, θα πρέπει να 

διασφαλιστεί η υποστήριξη από το ΕΤΠ της επανόδου σε θέση εργασίας κάθε 

μεμονωμένου απολυθέντος εργαζόμενου· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ 

δεν αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων δυνάμει της 

νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα 

αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων· 

4. επισημαίνει ότι η δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε 

προσωπική βάση, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, περιλαμβάνει λεπτομερείς 

πληροφορίες όσον αφορά τη συμπληρωματικότητά τους σε σχέση με ενέργειες που 

χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 

την Επιτροπή να συμπεριληφθεί η συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και στις 

ετήσιες εκθέσεις του ΕΤΠ· 

5. υπενθυμίζει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ, να μη μεταφέρει 

συστηματικά πιστώσεις πληρωμών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δεδομένου ότι 

το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό όργανο με δικούς του στόχους και 

προθεσμίες· 

6. υπενθυμίζει ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ θα πρέπει να 

αξιολογηθούν υπό το πρίσμα της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των 

λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης 

Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2007 - 2013· 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα μορφή της πρότασης της Επιτροπής, στην 

αιτιολογική έκθεση της οποίας παρουσιάζονται σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά 

με την αίτηση, αναλύονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούνται οι λόγοι που 

οδήγησαν στην έγκρισή της, η οποία συνάδει με τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου· 

8. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

                                                 
1  EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana. 



9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 

και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης· 

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του 

παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 

2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 

δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση1, και ιδίως το σημείο 28 της συμφωνίας αυτής, 

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση2, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3, 

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να 

παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι 

πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του 

παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά 

εργασίας. 

(2) Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η 

Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους που απολύθηκαν 

ακριβώς λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

(3) Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ 

εντός του ετήσιου ορίου των 500 εκατ. EUR. 

(4) Στις 2 Σεπτεμβρίου 2009 η Ισπανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, 

όσον αφορά τις απολύσεις σε 181 επιχειρήσεις που λειτουργούν στο τμήμα 23 της 

NACE Αναθ. 2 («Κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων»), σε μία 

ενιαία περιφέρεια NUTS II, την Comunidad Valenciana (ES52), και τη συμπλήρωσε με 

πρόσθετες πληροφορίες έως τις 22 Φεβρουαρίου 2010. Η αίτηση πληροί τις 

προϋποθέσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Η Επιτροπή προτείνει 

συνεπώς τη διάθεση ποσού ύψους 6 598 735 EUR. 

                                                 
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1. 
2 ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1. 



(5) Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής 

συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία. 

ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

 

Άρθρο 1 

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 

2010, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για 

την παροχή ποσού 6 598 735 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις 

πληρωμών. 

 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

..., 

 

 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος     Ο Πρόεδρος 


