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Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/006 ES/Galicia apparel  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την 

πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση 

που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2017/006/Galicia apparel) (COM(2017)0686 – C8-

0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

Συμβούλιο (COM(2017)0686 – C8-0011/2018), 

– 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 (EE, 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 

διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, 

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, 

                                                 
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. 



 

 

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0033/2018), 

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

για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις 

συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή 

από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την 

επανένταξή τους στην αγορά εργασίας· 

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· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/006 ES/Galicia 

apparel για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά από 303 απολύσεις στον 

οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 14 

(«κατασκευή ειδών ένδυσης»), στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 της Γαλικίας (ES11) 

στην Ισπανία· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε με βάση το κριτήριο παρέμβασης του 

άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕTΠ, κατά παρέκκλιση από τα κριτήρια του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, το οποίο απαιτεί 

τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται σε κλάδο της NACE 

αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες 

περιφέρειες, όπως καθορίζονται, σε επίπεδο NUTS 2, σε ένα κράτος μέλος· 

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι οριζόμενες στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του 

κανονισμού για το ΕΤΠ προϋποθέσεις πληρούνται και ότι η Ισπανία δικαιούται να 

λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 720 000 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, 

ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους, ύψους 1 200 000 EUR· 

2. σημειώνει ότι οι ισπανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 19 Ιουλίου 2017 και ότι, 

μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από την Ισπανία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε 

την αξιολόγησή της στις 28 Νοεμβρίου 2017 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο στις 

15 Ιανουαρίου 2018·  

3. σημειώνει ότι η Ισπανία υποστηρίζει πως οι απολύσεις συνδέονται με τις μεγάλες 

διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην 

παγκοσμιοποίηση, και ειδικότερα στην απελευθέρωση του εμπορίου στον τομέα των 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης εν συνεχεία της εκπνοής της 

συμφωνίας πολυϊνών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στα τέλη του 2004, 

γεγονός που οδήγησε σε ριζικές αλλαγές της δομής του παγκόσμιου εμπορίου· 

4. υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις στις οποίες προέβησαν πέντε επιχειρήσεις αναμένεται ότι 

θα δημιουργήσουν τεράστιες πιέσεις στη θιγόμενη περιοχή και επισημαίνει ότι ο 

αντίκτυπος των απολύσεων συνδέεται με τις δυσκολίες της επανένταξης των 

εργαζομένων λόγω της έλλειψης θέσεων εργασίας και τούτο διότι η περιοχή βρίσκεται 

μακριά από τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα, διότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

απολυθέντων εργαζομένων είναι χαμηλό και οι ειδικές επαγγελματικές τους δεξιότητες 



 

 

αναπτύχθηκαν σε έναν τομέα ο οποίος βρίσκεται πλέον σε παρακμή και διότι ο αριθμός 

όσων αναζητούν εργασία είναι υψηλός· 

5. τονίζει ότι η Ordes, η περιοχή που πλήττεται από τις απολύσεις, είναι σε πολύ μεγάλο 

βαθμό εξαρτημένη από τη βιομηχανία ένδυσης και ότι έχει υποστεί σημαντική μείωση 

του αριθμού των επιχειρήσεων ειδών ένδυσης κατά τα τελευταία έτη· εκφράζει τη λύπη 

του διότι το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της περιοχής μειώνεται επίσης· 

6. εκτιμά ότι, όταν συνυπολογιστούν η μείωση του πληθυσμού, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 

και η βιομηχανική βάση της εν λόγω περιφέρειας,  η αίτηση πληροί τα κριτήρια 

παρέμβασης του ΕΤΠ μολονότι οι απολύσεις δεν ξεπερνούν τις 500· 

7. αντιλαμβάνεται ότι η αύξηση των εισαγωγών στην Ένωση έγινε αιτία να ασκηθεί 

καθοδική πίεση στις τιμές και ότι αυτό, με τη σειρά του, επέδρασε αρνητικά στην 

οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας στην 

Ένωση και έδωσε το έναυσμα για μια γενική τάση μεταφοράς της παραγωγής του 

τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ένδυσης σε χώρες χαμηλότερου κόστους 

εκτός Ένωσης· αντιλαμβάνεται ότι τούτο είχε ως αποτέλεσμα στη Γαλικία τη σταθερή 

μείωση του αριθμού των εταιρειών ειδών ένδυσης και, ως εκ τούτου, την αύξηση των 

απολύσεων· 

8. υπογραμμίζει ότι 83,5 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι γυναίκες και ότι αυτές 

είναι, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, μεταξύ 30 και 54 ετών· αντιλαμβάνεται κατόπιν 

τούτου ότι τα ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που συγχρηματοδοτούνται από 

το ΕΤΠ είναι ιδιαιτέρως σημαντικά προκειμένου να βελτιωθούν οι πιθανότητες 

επανένταξης στην αγορά εργασίας αυτής της ευάλωτης ομάδας·  

9. εκφράζει την ανησυχία του διότι παρόμοιες απολύσεις ενδέχεται να επιδεινώσουν την 

ανεργία που πλήττει την περιφέρεια από τις απαρχές της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης έως σήμερα· 

10. σημειώνει ότι η Ισπανία σχεδιάζει έξι ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες 

εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) συναντήσεις υποδοχής και 

προπαρασκευαστικά εργαστήρια, ii) επαγγελματικό προσανατολισμό, iii) κατάρτιση, 

iv) υποστήριξη για την εντατική αναζήτηση εργασίας, v) καθοδήγηση μετά την 

επανένταξη στην εργασία, vi) κίνητρα· θεωρεί ότι η συμβολή στις δαπάνες τους για 

φροντιστές εξαρτώμενων προσώπων έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένων των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των απολυθέντων εργαζομένων· 

11. εκτιμά ότι η επαγγελματική κατάρτιση που θα παρασχεθεί οφείλει να διευρύνει το 

φάσμα των ευκαιριών για τους ανέργους, ότι οι δραστηριότητες κατάρτισης θα πρέπει 

να άπτονται διερευνητικής μελέτης των τάσεων στο πεδίο της απασχόλησης, οι οποίες 

θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις δράσεις που θα καλύψει η εν λόγω χρηματοδότηση 

και θεωρεί επίσης ότι η επαγγελματική κατάρτιση οφείλει να διευρύνει τις επιλογές των 

επαγγελματικών σταδιοδρομιών χωρίς προκαταλήψεις λόγω φύλου και χωρίς να 

περιορίζεται η προσφορά σε ανειδίκευτη απασχόληση· 

12. θεωρεί ότι το εγκεκριμένο πρόγραμμα οφείλει να στηρίξει, μέσω της παροχής 

συμβουλών και χρηματοδοτικής στήριξης, πρωτοβουλίες για τη σύσταση 

συνεταιρισμών που πρέπει να αναλάβουν τα πρόσωπα που δέχονται τις σχεδιαζόμενες 

εξατομικευμένες υπηρεσίες· 



 

 

13. τονίζει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το 

ΕΤΠ οφείλει, από την άποψη του σχεδιασμού της, να επικεντρωθεί σε πρωτοβουλίες 

που συμβάλλουν στην απασχόληση, στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων 

και στην αξιοποίηση της προϋπηρεσίας τους προκειμένου να προσελκύσουν το 

ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των 

συνεταιρισμών, καθώς επίσης να συντονίζεται με τα υφιστάμενα προγράμματα της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου· 

14. γνωρίζει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί μετά 

από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους·  

15. θεωρεί λυπηρό το ότι η εν λόγω αίτηση δεν περιλαμβάνει κανένα μέτρο για τους νέους 

που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), δεδομένης 

της τάσης των νέων να εγκαταλείπουν την περιοχή σε αναζήτηση μεγαλύτερων 

οικονομικών ευκαιριών αλλού· 

16. σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα ανέλθουν στο 18,21 % της 

συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό που υπολείπεται κατά πολύ του 

μεγίστου ορίου του 35 % που ορίζει ο κανονισμός ΕΤΠ· σημειώνει ότι οι ενέργειες 

αυτές εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων σε 

δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης· 

17. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της 

συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών οφείλει να προβλέπει τις 

μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες που αυτή θα απαιτεί 

και να είναι συμβατός με την αλλαγή κατεύθυνσης προς μια αποδοτική ως προς τους 

πόρους και βιώσιμη οικονομία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση της 

Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία οι δυνατότητες της συντονισμένης δέσμης να 

διευκολύνει μια τέτοια στροφή εμφανίζονται να είναι μεγάλες· 

18. τονίζει ότι οι ισπανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι οι επιλέξιμες ενέργειες δεν 

τυγχάνουν ενίσχυσης από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·  

19. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Ισπανία έχει επιβεβαιώσει ότι η χρηματοδοτική 

συνεισφορά του ΕΤΠ δεν πρόκειται να αντικαταστήσει ούτε ενέργειες που είναι 

υποχρεωμένες να λάβουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις βάσει του εθνικού δικαίου ή 

των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων· 

20. ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παράσχουν περισσότερα 

αναλυτικά στοιχεία, στο πλαίσιο μελλοντικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που 

έχουν προοπτικές ανάπτυξης και που ενδέχεται συνεπώς να προσλάβουν προσωπικό, 

καθώς επίσης να συγκεντρώσει εμπεριστατωμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά, μεταξύ 

άλλων, τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης του ΕΤΠ στην ποιότητα των θέσεων 

εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·  

21. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να 

έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ· 

22. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 



 

 

23. 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· 

24. 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 έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία — EGF/2017/006 

ES/Galicia apparel 

 

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

τελική πράξη, απόφαση (EE) 2018/515.) 

 


