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Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/009 FR/Air France 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την πρόταση 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση 
που υπέβαλε η Γαλλία - EGF/2017/009 FR Air France) (COM(2018)0230 – C8-0161/2018 
– 2018/2059(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2018)0230 – C8-0161/2018),

– 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 (ΔΣ 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 (A8-0210/2018),

Α. 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·

Β. 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 Γαλλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/009 FR/Air France 
για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά από 1.858 απολύσεις στον 
οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 51 της NACE αναθ. 2 («Αεροπορικές 
μεταφορές») στις επιπέδου NUTS 2 περιφέρειες Île-de-France (FR10) και Provence-
Alpes-Côte d'Azur (FR82) στη Γαλλία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη των ενωσιακών αεροπορικών εταιρειών έχει 
ζωτική σημασία, δεδομένου ότι το μερίδιο αγοράς της Ένωσης στον τομέα των διεθνών 
αεροπορικών μεταφορών μειώνεται·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται 
τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς 
τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων απολύσεων 
εργαζομένων από τους προμηθευτές και τους κατάντη παραγωγούς και/ή μη 
αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Γαλλία δικαιούται, δυνάμει του 
εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 9 894 483 EUR, ποσό 
που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 16 490 805 EUR, στο οποίο 
περιλαμβάνονται δαπάνες για εξατομικευμένες υπηρεσίες ύψους16 410 805 EUR και 
δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, πληροφόρησης και 
ενημέρωσης, ελέγχου και αναφοράς ύψους 80 000 EUR·

2. σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 23 Οκτωβρίου 2017 και ότι, 
μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τη Γαλλία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την 
αξιολόγησή της στις 23 Απριλίου 2018 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια 
ημέρα· 

3. σημειώνει ότι η Γαλλία άρχισε να παρέχει τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους 
δικαιούχους στους οποίους απευθύνονται την 19η Μαΐου 2015, και ότι η περίοδος 
επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ως εκ τούτου εκτείνεται 
από τις 19 Μαΐου 2015 έως τις 23 Οκτωβρίου 2019·

4. υπενθυμίζει ότι πρόκειται για τη δεύτερη αίτηση της Γαλλίας, και την τρίτη σχετικά με 
τις αεροπορικές μεταφορές, για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σε σχέση με 



απολύσεις στην Air France, ύστερα από την αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France το 
2013, την αίτηση EGF/2015/004 IT Alitalia το 2015 και τη σχετική θετική απόφαση1·

5. υπενθυμίζει ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ προορίζεται για τους 
απολυμένους εργαζομένους, προκειμένου να τους βοηθήσει να βρουν εναλλακτική 
απασχόληση και δεν αποτελεί επιδότηση για τις εταιρείες·

6. σημειώνει ότι η Γαλλία ισχυρίζεται ότι οι απολύσεις συνδέονται με τις μείζονες 
διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της 
παγκοσμιοποίησης και, ειδικότερα, τις σοβαρές οικονομικές διαταραχές που υπέστη ο 
τομέας διεθνών αεροπορικών μεταφορών, ιδίως τη μείωση του μεριδίου αγοράς της 
Ένωσης έναντι της θεαματικής ανόδου τριών μεγάλων εταιρειών στον Περσικό Κόλπο, 
που λαμβάνουν υψηλότατες κρατικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, ενώ υπόκεινται σε 
λιγότερο περιοριστικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις από τις ενωσιακές 
εταιρείες·

7. αποδοκιμάζει το επίπεδο των επιδοτήσεων και των κρατικών ενισχύσεων που 
λαμβάνουν οι αεροπορικές εταιρείες Emirates, Qatar Airways και Etihad Airways, 
γεγονός που οδήγησε σε μαζικές αυξήσεις της ικανότητάς τους και σε αποδυνάμωση 
της θέσης ευρωπαϊκών κεντρικών αεροδρομίων, όπως το αεροδρόμιο Charles de Gaulle 
στο Παρίσι·

8. υπενθυμίζει ότι, στις 8 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή πρότεινε την έκδοση κανονισμού 
σχετικά με τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών2 
που αποσκοπεί στην εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των αερομεταφορέων 
της Ένωσης και των αερομεταφορέων τρίτων χωρών, με στόχο να διατηρηθούν οι 
συνθήκες που ευνοούν υψηλό επίπεδο συνδεσιμότητας· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αναμένεται να αρχίσουν διαπραγματεύσεις σχετικά με την εν λόγω 
νομοθετική πρόταση το φθινόπωρο του 2018·

9. υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις που σημειώθηκαν στην Air France αναμένεται πως θα 
έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει 
προβλήματα που σχετίζονται με τη μακροχρόνια ανεργία και την επαγγελματική 
επανένταξη των εργαζομένων ηλικίας 50 ετών και άνω·

10. καλεί την Air France να διασφαλίσει τον απαραίτητο ποιοτικό κοινωνικό διάλογο·

11. επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 1 858 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την Air 
France, ότι το 76,2 % των απολύσεων αφορά την περιοχή Ile-de-France, και ότι η 
πλειονότητα των απολυθέντων είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών· αναγνωρίζει πόσο 
σημαντικά είναι τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά 
εργασίας, προκειμένου να βελτιωθούν οι πιθανότητες επανένταξης στην αγορά 

1 Απόφαση (ΕΕ) 2015/44 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2014, 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/2013/014 FR/Air France από τη Γαλλία) (ΕΕ L 8 της 14.1.2015, σ. 18).

2 COM(2017)0289.



εργασίας· σημειώνει επιπλέον ότι κανένας από τους εργαζομένους που απολύθηκαν δεν 
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών ούτε σε αυτήν άνω των 64 ετών· 

12. σημειώνει ότι η Γαλλία σχεδιάζει πέντε ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες 
εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: 

i) υπηρεσίες παροχής συμβουλών και επαγγελματικός προσανατολισμός για τους 
εργαζομένους, 

ii) επαγγελματική κατάρτιση, 

iii) συνεισφορές για την ανάκτηση ή τη σύσταση επιχειρήσεων, 

iv) επίδομα αναζήτησης εργασίας, 

v) επίδομα κινητικότητας· 

13. επικροτεί τον τρόπο με τον οποίο η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών 
έχει καταρτισθεί σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των δικαιούχων στους οποίους 
απευθύνεται και με τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και τις συμφωνίες μεταξύ της 
Air France, των συνδικαλιστικών οργάνων και του κεντρικού συμβουλίου της 
επιχείρησης, οι οποίες διασφαλίζουν ότι όλες οι αποχωρήσεις ήταν εθελούσιες·

14. σημειώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες 
απευθύνονται σε εργαζομένους οι οποίοι, κατά τη στιγμή της εθελουσίας αποχώρησής 
τους, δεν διαθέτουν συγκεκριμένο σχέδιο για την επανένταξή τους και επιθυμούν να 
επωφεληθούν από τα μέτρα επανακατάρτισης, τις συμβουλές, την καθοδήγηση ή τη 
στήριξη, προκειμένου να ιδρύσουν ή να αναλάβουν κάποια επιχείρηση·

15. αναγνωρίζει ότι ο γαλλικός εργατικός κώδικας υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που 
απασχολούν περισσότερα από χίλια άτομα να προτείνουν μέτρα και ότι η αίτηση ΕΤΠ 
δεν προβλέπει συνεισφορές για το πρώτο τετράμηνο της άδειας επανένταξης, που 
αντιστοιχεί στην ελάχιστη διάρκεια που προβλέπεται από τη γαλλική νομοθεσία·

16. σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος αντιστοιχούν στο ανώτατο όριο 35 % 
της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ, 
και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής 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 θα πρέπει να προβλέπει τις 
μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να 
είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη 
οικονομία·

18. τονίζει ότι οι γαλλικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως για τις επιλέξιμες ενέργειες δεν 
χορηγείται ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 

19. επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά μέτρα που 
εμπίπτουν στην ευθύνη εταιρειών βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων, 
ή μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·



20. ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παράσχουν περισσότερες 
λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους 
τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να προχωρήσουν 
σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον 
αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ· 
καλεί επιπλέον την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή του ΕΤΠ και να 
υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο·

21. επαναλαμβάνει το αίτημά 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 ύστερα από αίτηση της Γαλλίας – EGF/2017/009 FR/Air France

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην 
τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2018/1093.)


