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Παγκοσμιοποίηση: EGF/2016/000 TA 2016/Τεχνική βοήθεια με 

πρωτοβουλία της Επιτροπής 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την 

πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 

(EGF/2016/000 TA 2016 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) 

(COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

Συμβούλιο (COM(2016)0078 – C8-0095/2016), 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1927/20061 (κανονισμός 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 (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την πρόταση 

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την 

κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, 

σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, 

                                                 
1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855. 
2 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884. 
3 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1. 



 

 

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/2015/000 TA 2015 – Τεχνική βοήθεια με 

πρωτοβουλία της Επιτροπής)1, 

– 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 (A8-0078/2016), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα 

για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις 

συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή 

τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να 

διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους 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 κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής 

της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική 

συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την 

κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία 

η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την 

επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής 

συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των 

προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των 

αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη 

συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των 

επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων με τον συνυπολογισμό των 

αυτοαπασχολούμενων και των νέων καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη 

δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι o μέγιστος ετήσιος προϋπολογισμός που είναι διαθέσιμος για 

το ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2011) και ότι στο άρθρο 11 

παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ αναφέρεται ότι το 0,5% του ποσού αυτού (δηλ. 

828 060 EUR το 2016) μπορεί να διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της 

Επιτροπής, προκειμένου να χρηματοδοτούνται μέτρα προετοιμασίας, παρακολούθησης, 

συλλογής στοιχείων και δημιουργίας βάσης γνώσεων, η διοικητική και τεχνική 

υποστήριξη, δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και δραστηριότητες 

ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του 

κανονισμού ΕΤΠ· 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0237. 



 

 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει 

την ανάγκη για αύξηση της προστιθέμενης αξίας, της αποδοτικότητας και της 

απασχολησιμότητας των δικαιούχων του ΕΤΠ ως ενωσιακού μέσου στήριξης των 

απολυόμενων εργαζομένων· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο ποσό των 380 000 EUR αντιστοιχεί περίπου 

στο 0,23% του μέγιστου ετήσιου προϋπολογισμού που έχει στη διάθεσή του το ΕΤΠ για 

το 2016· 

1. αναγνωρίζει τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή ως τεχνική βοήθεια για τη 

χρηματοδότηση δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 4, καθώς 

και το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΤΠ· 

2. υπενθυμίζει τη σημασία της δικτύωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το 

ΕΤΠ, τασσόμενο, συνεπώς, υπέρ της χρηματοδότησης της ομάδας εμπειρογνωμόνων 

αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ και υπέρ των σεμιναρίων δικτύωσης σχετικά με την 

υλοποίηση του ΕΤΠ· αναμένει ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα συμβάλει επίσης 

στην καλύτερη και πιο λεπτομερή υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον βαθμό επιτυχίας 

των μέτρων που λαμβάνονται με τη στήριξη του ΕΤΠ στα κράτη μέλη, ιδίως όσον 

αφορά την εμβέλειά τους και το ποσοστό επαναπασχόλησης των δικαιούχων· 

υποστηρίζει επίσης όλες τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν ενισχυμένη συμμετοχή 

και διαβούλευση με τις τοπικές αρχές που διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση τα μέτρα 

που στηρίζονται από το ΕΤΠ·  

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των εργασιών ανάπτυξης 

τυποποιημένων διαδικασιών για τις αιτήσεις στο ΕΤΠ και τη διαχείριση του ΕΤΠ, στο 

πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014), που επιτρέπει την απλούστευση και 

την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων, και τη βελτίωση της διαδικασίας υποβολής 

εκθέσεων· επισημαίνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να ετοιμάσει και να οριστικοποιήσει 

την ενότητα για την εφαρμογή των τελικών εκθέσεων κλεισίματος για κάθε περίπτωση 

κινητοποίησης του ΕΤΠ ως προτεραιότητα για το 2016· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 

κόστος από τον προϋπολογισμό του ΕΤΠ για τη διαδικασία του SFC2014 παραμένει 

σχετικά υψηλό· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενσωμάτωση της υποβολής εκθέσεων στο 

σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014)· θεωρεί ότι αυτό θα μειώσει 

τον διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη και θα διευκολύνει τη χρήση των εκθέσεων για 

σκοπούς αξιολόγησης· 

5. σημειώνει ότι η διαδικασία ένταξης του ΕΤΠ στο SFC2014 βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ 

και χρόνια, και ότι το αντίστοιχο κόστος για το ΕΤΠ είναι σχετικά υψηλό· σημειώνει 

ότι αυτό το επίπεδο κόστους θα πρέπει να διατηρηθεί για ακόμη ένα έτος, και στη 

συνέχεια το κόστος συντήρησης θα είναι χαμηλότερο· 

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν παρουσίασε την πρόοδο όσον 

αφορά την ένταξη στο SFC2014 από τις αρχές του 2011 έως το 2014, όπως ζήτησε το 

Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του, της 24ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την πρόταση για 

την τεχνική βοήθεια το 2015· υπενθυμίζει στην Επιτροπή να παρουσιάσει την πρόοδο 

όπως ζητείται ανωτέρω, περιλαμβανομένων των τελευταίων εξελίξεων· 



 

 

7. θεωρεί ότι το SFC2014 θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να μπορέσει η 

Επιτροπή να συλλέξει λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

χρηματοδότησης του ΕΤΠ, ιδίως όσον αφορά τα ποσοστά επαναπασχόλησης των 

απολυθέντων εργαζόμενων που επωφελήθηκαν από χρηματοδότηση του ΕΤΠ· επιμένει 

ότι πρέπει να βελτιωθεί η αξιολόγηση όσον αφορά το είδος και την ποιότητα των 

θέσεων εργασίας που βρίσκουν οι δικαιούχοι, καθώς και τις μεσοπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες τάσεις σε σχέση με το ποσοστό επαναπασχόλησης που επιτυγχάνεται 

με παρεμβάσεις του ΕΤΠ· 

8. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να επενδύσει 70 000 EUR από τον διαθέσιμο 

προϋπολογισμό τεχνικής βοήθειας, ιδίως για τη βελτίωση της παρακολούθησης και της 

αξιολόγησης του αντίκτυπου της στήριξης από το ΕΤΠ στους επιμέρους 

συμμετέχοντες· συνιστά:  

- ο προϋπολογισμός για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση να 

χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου στους 

δικαιούχους του ΕΤΠ, και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας όσον 

αφορά την ανάπτυξη επιτόπιας υποστήριξης, καθώς και για τη βαθύτερη ανάλυση 

των οικονομικών αλλαγών που προκαλούν τις απολύσεις των δικαιούχων του 

ΕΤΠ· 

- ο συντονιστής του ΕΤΠ και το κράτος μέλος να παρέχουν αξιόπιστα και πλήρη 

στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των δικαιούχων στον τομέα της 

απασχόλησης δώδεκα μήνες μετά την εφαρμογή των μέτρων· η Επιτροπή να 

συγκεντρώνει αυτά τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών 

επαναπασχόλησης των δικαιούχων, και να τα κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· 

- να καταγράφονται και να κοινοποιούνται με σαφήνεια λεπτομερέστερες 

πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα των οποίων έκαναν χρήση οι επιμέρους 

συμμετέχοντες, ώστε να είναι δυνατή, για παράδειγμα, η ακριβέστερη 

αξιολόγηση της σχέσης κόστους-οφέλους των διαφόρων μέτρων, ιδίως λόγω του 

υψηλότερου διοικητικού κόστους (ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 7 

παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ)· 

- η έγκριση των τελικών εκθέσεων κινητοποίησης και η οριστική περάτωση των 

περιπτώσεων κινητοποίησης θα πρέπει να συνδυάζονται με την παροχή 

ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των δικαιούχων (σε 

συγκεντρωτικό επίπεδο)·  

9. υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των επαφών μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων στις αιτήσεις για κινητοποίηση του ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως 

των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συνεργίες· υπογραμμίζει 

ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ του αρμόδιου επικοινωνίας σε 

εθνικό επίπεδο και των αρμόδιων για την υλοποίηση σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, 

όπως επίσης να καθοριστούν ρητά και να συμφωνηθούν από όλους τους 

ενδιαφερομένους ρυθμίσεις επικοινωνίας και στήριξης καθώς και ροές πληροφοριών 

(εσωτερικά τμήματα, καθήκοντα και αρμοδιότητες)· 



 

 

10. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να καλεί, μέσα σε εύλογες 

προθεσμίες, το Κοινοβούλιο στις συνεδριάσεις και τα σεμινάρια της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου για τις 

σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1·  

11. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει αιτιολόγηση της απόφασής της για την ανάθεση 

της ενδιάμεσης αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοχείο α) του 

κανονισμού ΕΤΠ σε εξωτερικό ανάδοχο· ζητεί από την Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες βασιζόμενη σε ανάλυση κόστους-οφέλους 

εστιασμένη σαφώς στην αντικειμενικότητα, τα αποτελέσματα, την προστιθέμενη αξία, 

την απασχολησιμότητα και την αποδοτικότητα· 

12. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΤΠ όλες τις 

πτυχές που αφορούν την οικονομική αποδοτικότητα όλων των σχεδίων του ΕΤΠ, 

δεδομένα σχετικά με την άμεση στήριξη, καθώς και προτάσεις για βελτίωση της 

συμμετοχής των κρατών μελών στο ΕΤΠ και των συνεργιών με μέτρα που καλύπτονται 

από το ΕΚΤ ή εθνικά προγράμματα· επισημαίνει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να 

συνδυάζεται με τις προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης 

δεδομένων σχετικά με τα αποτελέσματα όλων των παρεμβάσεων του ΕΤΠ· ζητεί να 

διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης, με 

σκοπό να αξιολογηθεί κατά πόσον το ΕΤΠ είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για 

την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τις απολύσεις· 

13. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της 

στήριξης από το ΕΤΠ σε νέους ηλικίας έως 25 ετών που βρίσκονται εκτός 

απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, και να παρατείνει την ισχύ αυτού του μέτρου 

πέραν του Δεκεμβρίου 2017, σε μόνιμη και βιώσιμη βάση, υποβάλλοντας πρόταση για 

έναν νέο κανονισμό ΕΤΠ, ιδίως ενόψει της εφαρμογής των Εγγυήσεων για τη νεολαία 

και της συνεχιζόμενης κρίσης όσον αφορά την ανεργία των νέων·  

14. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η γενικότερη ευαισθητοποίηση όσον 

αφορά το ΕΤΠ, καθώς και η προβολή του· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που 

υποβάλλουν αιτήσεις τον ρόλο τους να διαφημίζουν τις δράσεις που χρηματοδοτούνται 

από το ΕΤΠ στους αντίστοιχους δικαιούχους, στις αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, 

στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του 

κανονισμού ΕΤΠ· 

15. καλεί τα κράτη μέλη και όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις 

απαιτούμενες προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωση των διαδικαστικών και 

δημοσιονομικών ρυθμίσεων προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος του ΕΤΠ· 

επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Κοινοβούλιο εκπονεί αυτή τη στιγμή έκθεση 

πρωτοβουλίας με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής, προκειμένου να προβεί σε 

αξιολόγηση της λειτουργίας του νέου κανονισμού ΕΤΠ και των περιπτώσεων 

κινητοποίησης που έχουν εξεταστεί·  

16. επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του 

αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· επισημαίνει 

τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό 

της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 

                                                 
1  ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47. 



 

 

κάνουν μεγαλύτερη χρήση της βοήθειας της Επιτροπής πριν από την υποβολή της 

επίσημης αίτησης· 

17. ζητεί από τα κράτη μέλη και από όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να 

υποστηρίξουν την ευρύτερη χρήση της παρέκκλισης όσον αφορά τα κατώτατα όρια 

επιλεξιμότητας, η οποία ευνοεί και τις ΜΜΕ, την επέκταση των περιόδων αναφοράς, 

καθώς και τη δυνατότητα να περιλαμβάνονται οι απολυθέντες εργαζόμενοι που 

παρέχουν σχετικές υπηρεσίες στους απολυθέντες εργαζόμενους της επιχείρησης 

αναφοράς, ώστε να συμβάλουν με αυτόν τον τρόπο στην αποτελεσματικότερη 

αξιοποίηση του ΕΤΠ· 

18. ζητεί από τα κράτη μέλη να επισημαίνουν με μεγαλύτερη σαφήνεια την 

προσθετικότητα της χρηματοδότησης του ΕΤΠ και τη σύνδεσή της με άλλα κονδύλια, 

όπως επίσης να εξετάζουν τους καταλληλότερους τρόπους για τη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας μέσω του ΕΤΠ, την εξασφάλιση συνεργίας με άλλες πηγές 

χρηματοδότησης και την αποφυγή μετακινήσεων και επικαλύψεων· 

19. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

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

απόφαση αυτή 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 
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για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 

(EGF/2016/000 TA 2016 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) 

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