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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όπως επισήμανε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης στη γνωμοδότησή της το 2006, η πα
γκοσμιοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και του εμπορίου έχει φέρει αναρίθμητα π
λεονεκτήματα στην ευρωπαϊκή αγορά από άποψη επιλογών, ανταγωνιστικών τιμών, τεχνολο
γικής καινοτομίας καθώς και τη βαθμιαία μετατόπιση από τη μεταβιομηχανική κοινωνία σε μ
ια εμβρυακή κοινωνία της γνώσης. Αυτή η θετική εξέλιξη έχει ως τίμημα έντονη ρευστότητα
και αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας και προκαλεί εκτεταμένη ανεργία σε βιομηχανικά κέντ
ρα και περιφέρειες που παλαιότερα ήταν ιδιαίτερα παραγωγικά. Συνοδεύτηκε από την επακό
λουθη πτώση της σχετικής ευμάρειας που απολάμβαναν οι εργαζόμενοι, καθώς οι εταιρείες τ
ους μετεγκαταστάθηκαν σε περιφέρειες που προσέφεραν χαμηλότερο κόστος εργασίας και φ
ορολογικά ή άλλα πλεονεκτήματα. Το φαινόμενο της μετεγκατάστασης δεν είναι νέο. Η επέκ
τασή του ωστόσο από το εθνικό ή διαπεριφερειακό επίπεδο στο παγκόσμιο κίνησε την Ευρω
παϊκή Επιτροπή να προτείνει τη δημιουργία του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγ
κοσμιοποίηση, για να προσφέρει στους εργαζομένους που έχασαν τη δουλεία τους εξαιτίας τ
έτοιας μετεγκαταστάσεως μια κάποια οικονομική ενίσχυση .

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή στο επεξηγηματικό της σημείωμα, η άνευ προηγουμένου χρημ
ατοπιστωτική κρίση και οι πτωτικές τάσεις της οικονομίας που έπληξαν την παγκόσμια οικον
ομία σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από το 2007 θα προκαλέσουν "μαζικές απολύσεις".

Γι' αυτό το λόγο, αν πρόκειται το ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στη παγκοσμιοποίηση να
είναι αποτελεσματικό μέσο άμβλυνσης των επιπτώσεων της κρίσης, είναι σκόπιμο οι χρηματ
οδοτικοί πόροι που διατίθενται γι' αυτό το σκοπό να αυξηθούν και να προβλεφθεί ειδική γρα
μμή προϋπολογισμού που θα δημιουργηθεί στην αντίστοιχη ονομασία.

Η Επιτροπή τονίζει ότι η ουσία του ταμείου για την παγκοσμιοποίηση έγκειται στην επίδειξη
αλληλεγγύης προς τους εργαζομένους που χάνουν τις δουλειές τους εξαιτίας των οικονομικώ
ν αναταραχών που προκαλούνται από παγκόσμια γεγονότα. Αν πράτταμε διαφορετικά, θα υ
πονομεύαμε σοβαρά τις αρχές της εσωτερικής αγοράς, οι οποίες αποκλείουν τις καθαρά ενδο
κοινοτικές προσαρμογές.

Η πρόταση της Επιτροπής είναι ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα και αποτέλεσμα εις βάθος διαβ
ούλευσης με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, κοινωνικούς εταίρους και άλλους παράγο
ντες κατά το 2008. 

Η συντάκτριά σας επικροτεί ιδιαίτερα ορισμένες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στον
κανονισμό για το ΕΤΠ, όπως η επιτάχυνση και η βελτίωση της πρόσβασης στις πιστώσεις, η
μείωση του ανώτατου ορίου απολύσεων από τις 1000 στις 500, η πρόκριση ως επιλέξιμων γι
α βοήθεια από το ΕΤΠ εργαζομένων, οι οποίοι απολύθηκαν πριν από την έναρξη της περιόδ
ου αναφοράς, και η παράταση της περιόδου χρήσης του ΕΤΠ από τους 12 στους 24 μήνες.

Η αποτελεσματικότητα αυτού του μέσου θα κριθεί από την εφαρμογή του. Η παράγραφος 2 (
α) του τροποποιημένου άρθρου 5 είναι κρίσιμη για την επιτυχία των παραπάνω, καθώς ορίζει
τις διατάξεις και την αναγκαιότητα να αναδειχθεί η αιτιώδης σχέση μεταξύ των εν λόγω απολ
ύσεων και είτε μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες δομές είτε της χρηματοπιστ
ωτικής και οικονομικής κρίσης. Η αποσαφήνιση είναι αναμφισβήτητα αναγκαία για να γίνει δ
ιάκριση ανάμεσα στα απρόβλεπτα γεγονότα από τα γεγονότα που οφείλονται προφανώς σε κ
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ακή διαχείριση ή μη ανταγωνιστικές πρακτικές εκ μέρους του εργοδότη. Αναμφίβολα η καθιέ
ρωση μιας τέτοιας υποχρεωτικής σχέσης δεν θα είναι εύκολη και θα μπορούσε να διανοίξει ν
έους δρόμους για καταχρηστικές αξιώσεις. Επομένως, η συντάκτριά σας εκφράζει την πλήρη
στήριξή της στις διατάξεις του νέου άρθρου 8, οι οποίες κάτω από συγκεκριμένες περιορισμέ
νες προϋποθέσεις επιτρέπουν στο ΕΤΠ να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσει την προετ
οιμασία, την παρακολούθηση, την τεχνική υποστήριξη και τον έλεγχο.

Στη γνωμοδότησή της το 2006 η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρότεινε στο άρθρο 2 
(β) να παραταθεί η περίοδος κατά την οποία σημειώνεται ο ελάχιστος αριθμός απολύσεων στ
ους 12 μήνες. Είναι σαφές ότι οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, ιδίως αυτές που οφείλοντ
αι σε πτωτικές τάσεις της οικονομίας, απαιτούν περισσότερο χρόνο για να αναπτυχθούν μέσα
στις βιομηχανικές δομές ή την τοπική οικονομία. Η συντάκτριά σας επαναφέρει αυτήν την τρ
οπολογία όντας πεπεισμένη ότι δικαιολογείται πλήρως ενόψει της προτεινόμενης επέκτασης.

Η Επιτροπή προτείνει να ενταχθεί νέο εδάφιο στο άρθρο 20, ώστε να προβλεφθεί η δυνατότη
τα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να αναθεωρήσουν τον κανονισμό συ
μπεριλαμβανομένης της προσωρινής παρεκκλίσεως κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Θεωρ
ώ ότι αυτή η αναθεώρηση πρέπει να γίνει, ως εκ τούτου έχω τροποποιήσει αναλόγως αυτή τη
διάταξη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υ
ποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθε
ς τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
άρθρο 1 - παράγραφος 2
Κανονισμός 1927/2006
άρθρο 2 - παράγραφος β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τουλάχιστον 500 απολύσεις, εντός 9 μη
νών, ιδίως σε επιχειρήσεις μικρού ή μεσαί
ου μεγέθους, σε τμήμα NACE 2 σε μία περ
ιφέρεια ή σε δύο όμορες περιφέρειες σε επί
πεδο NUTS II, ή

(β) τουλάχιστον 500 απολύσεις, εντός 12 μ
ηνών, ιδίως σε επιχειρήσεις μικρού ή μεσα
ίου μεγέθους, σε τμήμα NACE 2 σε μία πε
ριφέρεια ή σε δύο όμορες περιφέρειες σε ε
πίπεδο NUTS II, ή
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Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις που αναφέρονται στην εισαγωγική παράγραφο του άρθρου 2 και τις οποίες επιφέ
ρει η παγκοσμιοποίηση στους εργαζομένους στις θιγόμενες επιχειρήσεις εξελίσσονται συν τω χρ
όνω, επομένως είναι αδύνατον να εκτιμηθούν μέσα σε διάστημα τόσο σύντομο όσο είναι οι εννι
ά μήνες. Αν η υπό εξέταση περίοδος παρατεινόταν κατά 12 μήνες, θα μπορούσαν να υπολογιστ
ούν επαρκέστερα. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
άρθρο 1 - παράγραφος 7
Κανονισμός 1927/2006
άρθρο 20 - νέο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Με βάση πρόταση της Επιτροπής, το Ευ
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μ
πορούν να επανεξετάσουν τον παρόντα κ
ανονισμό, καθώς και την προσωρινή παρ
έκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 1 πα
ράγραφος 1α.»

«Μέχρι την 1η Απριλίου 2011 το αργότερ
ο, η Επιτροπή υποβάλλει εκτίμηση του αν
τικτύπου και της αποτελεσματικότητας τ
ων διατάξεων σχετικά με την προσωρινή
παρέκκλιση που προβλέπει το άρθρο 1, π
αράγραφος 1α, η οποία συνοδεύεται από
πρόταση αναθεώρησης του παρόντος καν
ονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ
αι του Συμβουλίου» 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό τις παρούσες έκτακτες περιστάσεις είναι ανάγκη να προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πανε
υρωπαϊκή εις βάθος εκτίμηση των συνεπειών των προσωρινών μέτρων καθώς και να δώσει στ
ο Κοινοβούλιο την ευκαιρία να αναθεωρήσει τη νομοθεσία.
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