
 

 

P7_TA(2014)0350 

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2012/004 ES/Grupo Santana από την 

Ισπανία) 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση 

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 

της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

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

συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση 

EGF/2012/004 ES/Grupo Santana από την Ισπανία) (COM(2014)0116 – C7-0101/2014 – 

2014/2027(BUD)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

Συμβούλιο (COM(2014)0116 – C7-0101/2014), 

– 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 Παγκοσμιοποίηση1 (κανονισμός για το ΕΤΠ), 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 

περίοδο 2014-20202 και ιδίως το άρθρο 12, 

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση3 (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13, 

– έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ 

της 2ας Δεκεμβρίου 2013, 

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0260/2014), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και 

δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που 

πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του 

παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, 

                                                 
1  ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1. 
2  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884. 
3  EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1. 



 

 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που 

απολύονται θα 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 στη συνεδρίαση 

συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα ορίζει η 

διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την 

κινητοποίηση του ΕΤΠ, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2012/004 ES/Grupo 

Santana1 για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά από 330 απολύσεις στoν 

όμιλο Grupo Santana και σε 15 προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του 

προϊόντος, με 285 εργαζόμενους προοριζόμενους για μέτρα συγχρηματοδοτούμενα από 

το ΕΤΠ, κατά την περίοδο αναφοράς από 15 Νοεμβρίου 2011 έως 15 Μαρτίου 2012· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον 

κανονισμό για το ΕΤΠ, 

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 

στοιχείο γ) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ισπανία δικαιούται να 

λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·  

2. σημειώνει την εξήγηση της Επιτροπής ότι οι 330 απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς 

και οι επιπρόσθετες 689 απολύσεις σχετίζονται με την ίδια διαδικασία ομαδικών 

απολύσεων και ότι οι απολύσεις αυτές, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά εύθραυστη 

οικονομική και κοινωνική κατάσταση της περιοχής, καλύπτουν την προϋπόθεση του 

εξαιρετικού χαρακτήρα της περίπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο γ) του 

κανονισμού του ΕΤΠ· 

3. σημειώνει ότι οι ισπανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά 

από το ΕΤΠ στις 16 Μαΐου 2012 και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της μόλις στις 5 Μαρτίου 2014· 

εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη μακρά περίοδο αποτίμησης, που διήρκεσε 22 

μήνες, και πιστεύει ότι η καθυστέρηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση να προσφέρει γρήγορη 

βοήθεια στους εργαζόμενους που απολύονται· 

4. θεωρεί ότι οι απολύσεις στον όμιλο Grupo Santana και 15 προμηθευτές και παραγωγούς 

των επόμενων σταδίων του προϊόντος συνδέονται με μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στη 

μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, παραπέμποντας 

στη μείωση του μεριδίου της ΕΕ στην παγκόσμια παραγωγή οχημάτων με κινητήρα και 

την ταχεία ανάπτυξη στις ασιατικές αγορές από τις οποίες δεν μπορούν να επωφεληθούν 

πολύ οι παραγωγοί της ΕΕ· 

5. σημειώνει ότι οι εν λόγω 330 απολύσεις μαζί με τις 689 απολύσεις λόγω της ίδιας αιτίας 

πριν και μετά από την τετράμηνη περίοδο αναφοράς έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο 

στην απασχόληση και την οικονομία σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο NUTS III και 

επιδεινώνουν την ήδη εύθραυστη οικονομική κατάσταση της πληγείσας περιοχής· 

                                                 
1  Santana Motor S.A.U., Santana Motor Andalucía S.L.U. και Santana Militar S.L.U. 



 

 

6. παρατηρεί ότι πρόκειται για μία ακόμη αίτηση προς το ΕΤΠ που αφορά απολύσεις στον 

τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος, με 17 αιτήσεις, συγκεντρώνει τον 

υψηλότερο αριθμό αιτήσεων ΕΤΠ που έχουν υποβληθεί από έναν τομέα, τόσο εξαιτίας 

της κρίσης όσο και εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης·  τονίζει ότι  η νέα αυτή περίπτωση σε 

σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία αποδεικνύει την ανάγκη για μια βιομηχανική 

στρατηγική της Ένωσης και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το ΕΤΠ υποστηρίζει 

εργαζόμενους που θίγονται από διαδικασίες αναδιάρθρωσης· 

7. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η περιφέρεια της Ανδαλουσίας, όπου το 

ποσοστό ανεργίας είναι πολύ υψηλότερο του εθνικού και του ενωσιακού μέσου όρου,  

κάνει και πάλι χρήση του ΕΤΠ· σημειώνει ότι το ΕΤΠ είχε ήδη προσφέρει στήριξη σε 

εργαζόμενους της εταιρείας Delphi στην Ανδαλουσία (EGF/2008/002 ES/Delphi)· 

8. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους γρήγορη βοήθεια, οι 

ισπανικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων 

υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους την 1η Αυγούστου 2011, δέκα μήνες πριν 

από την υποβολή αίτησης στο ΕΤΠ και αρκετά πριν από την τελική απόφαση σχετικά με 

τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων· 

9. σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών για 

συγχρηματοδότηση περιλαμβάνει μέτρα για την επανένταξη 285 εργαζομένων στην 

εργασία, όπως η επαγγελματική επιμόρφωση κατά την εργασία, η παροχή συμβουλών για 

επιχειρηματικά σχέδια, η ενεργός παροχή βοήθειας για την αναζήτηση εργασίας και οι 

δραστηριότητες για την καλύτερη αντιστοίχιση της προσφοράς και ζήτησης εργασίας·  

10. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η προσφερόμενη κατάρτιση έχει σημαντική 

διάρκεια και θα συμπληρώνεται με δραστηριότητες στη διάρκεια της εργασίας· εκφράζει 

επίσης ικανοποίηση διότι η κατάρτιση θα αντιστοιχεί στις δεξιότητες και τα προσόντα 

που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις οι οποίες εγκαθίστανται στο βιομηχανικό πάρκο, κάτι 

που αποτελεί μέρος των προβλεπόμενων μέτρων, μαζί με τη χρηματοδοτούμενη από το 

ΕΤΠ δέσμη· 

11. στο πλαίσιο αυτό, επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η πόλη του Linares, που έχει πληγεί 

σοβαρά από το κλείσιμο της Santana (και των προμηθευτών της) η οποία ήταν ο 

μεγαλύτερος εργοδότης στην περιοχή του Δήμου, ακολούθησε μια σφαιρική και 

διεξοδική προσέγγιση που αντικατοπτρίζεται στη στρατηγική για την αποκατάσταση του 

βιομηχανικού πάρκου της Grupo Santana για την προσέλκυση νέων επενδυτών· πιστεύει 

ότι η απόφαση του Δήμου του Linares να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον θα 

ενισχύσει τα αποτελέσματα των μέτρων του ΕΤΠ που έχουν ως στόχο τους 

εργαζόμενους· 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Δήμος του Linares διαβουλεύθηκε με 

τους κοινωνικούς εταίρους (τις εργατικές ενώσεις MCA-UGT Andalucía και Federación 

de la industria de CCOO-Andalucía) σε σχέση με τη δέσμη μέτρων, ότι οι κοινωνικοί 

εταίροι εποπτεύουν την εφαρμογή των μέτρων αυτών και ότι, κατά τα διάφορα στάδια 

της υλοποίησης των μέτρων του ΕΤΠ και όσον αφορά την πρόσβαση σε αυτά, θα 

εφαρμόζονται πολιτική ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και η αρχή της μη 

εισαγωγής διακρίσεων· 

13. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των 

εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης 



 

 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας ενός εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο 

πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στο 

επίπεδο και στις ανάγκες των εργαζομένων που έχουν απολυθεί αλλά και στο πραγματικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον· 

14. επισημαίνει ότι το ΕΤΠ θα προσφέρει «επιδόματα κατάρτισης» που θα ανέρχονται στο 

150% του ισπανικού κατώτατου μισθού· επικροτεί, ωστόσο, την επιβεβαίωση, εκ μέρους 

της Επιτροπής, ότι τα επιδόματα αυτά δεν υποκαθιστούν τα επιδόματα ανεργίας και θα 

χορηγούνται επιπλέον των παροχών ανεργίας που καταβάλλονται βάσει της ισπανικής 

νομοθεσίας· τονίζει σχετικά ότι ο νέος κανονισμός του ΕΤΠ για την περίοδο 2014-2020 

θα περιορίζει τα οικονομικά επιδόματα στο πλαίσιο της δέσμης στο 35%, κατ’ ανώτατο 

όριο, του κόστους των μέτρων και ότι, κατά συνέπεια, το ποσοστό των επιδομάτων που 

χορηγούνται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων για την παρούσα αίτηση δεν 

πρόκειται να επαναληφθεί δυνάμει του νέου κανονισμού· 

15. χαιρετίζει την πρωτοβουλία των ισπανικών περιφερειακών αρχών και των αρχών τοπικής 

αυτοδιοίκησης του Linares να επενδύσουν στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και την 

προώθηση της ανανεωμένης βιομηχανικής περιοχής με σκοπό να προσελκύσουν νέες 

επιχειρήσεις και να διαφοροποιήσουν το εύρος της βιομηχανικής δομής της, αντί να 

επικεντρωθούν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας· υπογραμμίζει ότι αυτές οι 

προσπάθειες δεν υποβάλλονται για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ και 

χρηματοδοτούνται από προϋπολογισμούς της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

που υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισμούς μετά την απώλεια εισοδήματος από φόρους 

λόγω του κλεισίματος του εργοστασίου· 

16. σημειώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη 

εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν 

στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα 

διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει ότι οι ισπανικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι για τις επιλέξιμες 

δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 

επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να παρουσιάζει στις ετήσιες εκθέσεις 

της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται 

απολύτως οι ισχύοντες κανονισμοί και ότι αποφεύγεται οιαδήποτε επικάλυψη υπηρεσιών 

που χρηματοδοτούνται από την Ένωση· 

17. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, λαμβάνεται μέριμνα ώστε το 

ΕΤΠ να στηρίζει την επανένταξη μεμονωμένων εργαζομένων που έχουν απολυθεί, σε 

σταθερές θέσεις εργασίας· τονίζει περαιτέρω ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί 

να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας, τα οποία 

οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από 

το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων 

δυνάμει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης 

επιχειρήσεων ή τομέων·  

18. εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τον νέο κανονισμό ΕΤΠ για την 

περίοδο 2014-2020, με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, 

την αύξηση της χρηματικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού 

εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της αποδοτικότητας όσον 



 

 

αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τη μείωση των προθεσμιών που απαιτούνται για 

αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών 

ώστε να καλύπτουν τους αυτοαπασχολούμενους και τους νέους και τη χρηματοδότηση 

κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·  

19. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

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

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

Ένωσης· 

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του 

παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 

τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2012/004 ES/Grupo Santana από την 

Ισπανία) 

 

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική 

πράξη, απόφαση 2014/253/EE.) 


