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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις μετεγκαταστάσεις στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης
(2004/2254(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων, 
του 1989, και το σχετικό πρόγραμμα δράσης,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 94/45/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1994 για τη 
θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και 
ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι 
και να ζητείται η γνώμη τους1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και 
διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής - Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα5,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής – Αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 
μετά την 1η Ιανουαρίου 20076,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 
2002 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές 
ενισχύσεις για την απασχόληση7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του όσον αφορά την Ανακοίνωση της Επιτροπής  σχετικά με 
την τρίτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή (COM (2004) 107- C5-

  
1 ΕΕ L 254 της 30.9.1994, σ. 64.
2 ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16.
3 ΕΕ L 082 της 22.3.2001, σ. 16.
4 ΕΕ L 80 της 23.2.2002, σ. 29.
5 ΕΕ C 74 της 10.3.1998, σ. 9.
6 ΕΕ C 110 της 8.05.2003, σ. 24.
7 ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 3.
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0092/2004-2004/2005(INI))1,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (COM (2004) 492)2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σε σχέση με τον κανονισμό του Συμβουλίου περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (COM (2004) 492)

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με το κλείσιμο επιχειρήσεων που έχουν λάβει 
χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 παράγραφος 3, 136, 158 της Συνθήκης ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0000/2005),

A. εκτιμώντας ότι η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης του συνόλου των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ότι για τον σκοπό 
αυτόν πρέπει να διασφαλιστεί η συνάφεια μεταξύ της περιφερειακής αναπτυξιακής 
πολιτικής και της πολιτικής ανταγωνισμού, πράγμα που σημαίνει ότι οι δημόσιες 
ενισχύσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν μέσα ώθησης για τις μετεγκαταστάσεις 
οικονομικών δραστηριοτήτων·

Β. εκτιμώντας ότι η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική πρόοδος και η μείωση των φραγμών 
που εμποδίζουν την είσοδο στην αγορά ορισμένων χωρών διευκολύνουν τις διεθνείς 
συναλλαγές, αλλά προκαλούν ολοένα και περισσότερα φαινόμενα μετεγκατάστασης·

Γ. εκτιμώντας ότι οι δημόσιες ενισχύσεις πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά στη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και ότι δεν πρέπει να συνεργούν στη 
μετεγκατάσταση με απώλεια θέσεων εργασίας·

Δ. εκτιμώντας ότι οι αυξήσεις της διάρκειας της εργασίας ή οι εκπτώσεις στην ποιότητα των 
συνθηκών εργασίας επιτυγχάνονται σε ορισμένες επιχειρήσεις μέσω μιας διαδικασίας 
εκβιασμού για μετεγκατάσταση·

1. ζητεί να τηρηθούν ο στόχος της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, καθώς 
και ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 1-3 του σχεδίου Συνταγματικής Συνθήκης, και να 
αποφευχθούν  πρακτικές όπως οι μετεγκαταστάσεις, οι οποίες δεν συμβάλλουν στην 
υλοποίησή τους·

  
1 ΕΕ C 61 E  της 10.3.2004, σ. 370; P5_TA (2004)0368.
2 ΕΕ C [...] της [...], σ. [...].
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2. υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη και την άμεση ή έμμεση 
απώλεια θέσεων εργασίας, που προκαλούν οι μετεγκαταστάσεις στις περιφέρειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πλήττονται από την αναχώρηση επιχειρήσεων·

3. καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική να ενθαρρύνει τη μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων·

4. επικροτεί τη θέση της Επιτροπής, που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, και η οποία στοχεύει στην επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις 
που, ενώ έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετεγκαθιστούν 
τις δραστηριότητές τους εντός μιας επταετίας από την ημερομηνία χορήγησης της 
ενίσχυσης, ως ένα πρώτο απαραίτητο μέτρο για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή στην ΕΕ, εκτιμά όμως ότι αυτό το μέτρο δύναται να ενισχυθεί περαιτέρω·

5. ζητεί, κυρίως, οι επιχειρήσεις που προέβησαν σε μετεγκατάσταση εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να μην έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν δημόσιες ενισχύσεις για τον νέο τόπο 
δραστηριοτήτων τους και να αποκλείονται επίσης μελλοντικά από ενισχύσεις μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων ή μέσω κρατικών ενισχύσεων για ένα ελάχιστο διάστημα επτά 
ετών από την ημερομηνία της μετεγκατάστασης·

6. εκτιμά ότι πρέπει επίσης να καταδικαστούν οι ανάστροφες μετεγκαταστάσεις 
επεκτείνοντας την κύρωση που προβλέπεται στον γενικό κανονισμό των Διαρθρωτικών 
Ταμείων στις επιχειρήσεις που απειλούν να μετεγκαταστήσουν τις δραστηριότητές τους 
προκειμένου να εξαναγκάσουν τους εργαζομένους τους να αποδεχθούν έκπτωση των 
συνθηκών εργασίας τους ή αύξηση του χρόνου εργασίας με πάγιο μισθό με στόχο την 
πραγματοποίηση ουσιώδους εξοικονόμησης στον μέσο κατά κεφαλήν μισθό·

7. θεωρεί ότι λόγω της απουσίας καλύτερης εναρμόνισης των εθνικών μας συστημάτων 
στον φορολογικό και κοινωνικό τομέα, καθίσταται επιτακτική η λήψη ενός συνόλου 
συντονισμένων μέτρων μέσω των διαφόρων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, 
εφεξής, για την ταχεία δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
καταπολέμηση των μετεγκαταστάσεων, η οποία να αναληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε συντονισμό με όλα τα κράτη μέλη·

8. ζητεί για τον σκοπό αυτόν από την Επιτροπή να αναθέσει την υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής σε ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Μετεγκαταστάσεις, το οποίο θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί στο πλαίσιο των υπηρεσιών της Επιτροπής, στο πλαίσιο της 
EUROSTAT ή του Παρατηρητηρίου του Δουβλίνου, και το οποίο θα αναλάβει μια 
αποστολή μελέτης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και υποβολής συγκεκριμένων 
προτάσεων με στόχο την άρση των αρνητικών επιπτώσεων των μετεγκαταστάσεων·

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει διατάξεις στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα με σκοπό την απαγόρευση της χορήγησης 
ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις που μεταφέρουν ή απειλούν να μεταφέρουν κατ’ ουσίαν 
την έδρα δραστηριοτήτων τους εντός ή εκτός της ΕΕ·
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10. ζητεί από την Επιτροπή η χορήγηση δημόσιων ενισχύσεων που βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών να γίνεται υπό την 
προϋπόθεση της σύναψης μακροπρόθεσμων συμφωνιών στον τομέα της απασχόλησης και 
της τοπικής ανάπτυξης· αυτές οι συμφωνίες θα υπογράφονται από τους υπευθύνους της 
ενδιαφερόμενης επιχείρησης·

11. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στη σημασία του να συνοδεύονται αυτές οι 
κοινοτικές ενισχύσεις από σοβαρές εγγυήσεις όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη 
απασχόληση και να απαιτείται από τη δικαιούχο επιχείρηση να συμπληρώνει 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του κινδύνου μετεγκατάστασης του συνόλου ή τμήματος 
των δραστηριοτήτων της· 

12. καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις όσον 
αφορά τη δέουσα διαδικασία σε περίπτωση καταβολής των επιδοτήσεων προς τις 
επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους για κάθε επένδυση για την οποία 
έλαβαν δημόσια ενίσχυση·

13. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να καταρτίσει έναν κατάλογο με τις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ή έλαβαν άμεσα ή έμμεσα κοινοτικές ή εθνικές δημόσιες ενισχύσεις και οι 
οποίες προχωρούν σε μεταφορά δραστηριοτήτων εντός ή εκτός της ΕΕ·

14. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας προκειμένου 
να αποφευχθούν οι μεταφορές επιχειρήσεων ή παραγωγικών τους μονάδων σε άλλη 
περιοχή ή χώρα της ΕΕ, οι οποίες έχουν ως μοναδικό στόχο την εξασφάλιση ευρωπαϊκής 
οικονομικής ενίσχυσης·

15. ζητεί από τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν δημόσιες ενισχύσεις να δεσμευτούν για την 
ανάπτυξη, από κοινού με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των εργαζομένων και τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, μιας διοίκησης επιχειρήσεων που να διέπεται από 
εταιρική κοινωνική ευθύνη, στο πλαίσιο της πραγμάτωσης της πολιτικής συνοχής·

16. ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, να ενσκήψει στην αποτελεσματική και εστιασμένη χρησιμοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με κεντρικό άξονα την επαγγελματική κατάρτιση και 
τη μεταβολή επαγγελματικής ειδίκευσης των εργαζομένων στις περιοχές που πλήττονται 
από τις αναδιαρθρώσεις ή τις μετεγκαταστάσεις·

17. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα προσανατολισμού και ενίσχυσης των παρεμβάσεων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων, που προσφέρουν νέες θέσεις απασχόλησης,  τη δια βίου 
επαγγελματική κατάρτιση και τη βελτίωση της παραγωγικότητας· 

18. ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει μια πρόταση ενόψει μιας πρώτης ευρωπαϊκής 
εναρμόνισης των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών και της ακριβοδίκαιης 
φορολογικής τους πολιτικής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημόσιων ενισχύσεων·

19. θεωρεί ότι οι αρνητικές συνέπειες πολλών μετεγκαταστάσεων πρέπει να μας οδηγήσουν 



PR\576974EL.doc 7/12 PE 362.466v01-00

Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

σε έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό στοχασμό σχετικά με το ζήτημα της δημιουργίας 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού κοινωνικού χώρου, του οποίου το γενικό περίγραμμα θα 
μπορούσε ήδη να σκιαγραφηθεί με τον καθορισμό ενός ελάχιστου κοινωνικού κόστους 
ανά θέση απασχόλησης· αυτό το κοινωνικό κόστος θα μπορεί να υπολογίζεται με βάση 
το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ στο αντίστοιχο κράτος μέλος·

20. ζητεί να δύναται να λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι επιχείρησης που μετεγκαθιστά 
το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων της εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρα 
διαφύλαξης των θέσεων απασχόλησης, κυρίως απαιτώντας την επιστροφή όλων των 
δημόσιων ενισχύσεων τις οποίες είχε λάβει αυτή η επιχείρηση·

21. συστήνει στις αρμόδιες επιτροπές του να αξιολογήσουν με προσοχή την εκ μέρους της 
Επιτροπής παρακολούθηση του παρόντος ψηφίσματος·

22.. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέχρι σήμερα, το φαινόμενο των μετεγκαταστάσεων συχνά δεν εξετάζεται παρά μετά από 
συγκεκριμένο συμβάν, που να συγκινεί έντονα την κοινή γνώμη. Το εύρος αυτού του 
φαινομένου και οι επιπτώσεις του στην απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη 
επιτάσσουν μια συνολικότερη θεώρηση με βάση αριθμητικά και ελεγμένα στοιχεία, πράγμα 
που θα μας επιτρέψει να επεξεργαστούμε μια μελετημένη αντίδραση.

Η υλοποίηση της ΟΝΕ, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εντατικοποίηση των 
διεθνών συναλλαγών εγείρουν δικαιολογημένους φόβους σε ό,τι αφορά τις μετεγκαταστάσεις 
δραστηριοτήτων τις οποίες μπορούν να επιφέρουν τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της ζώνης του ευρώ. Εντός της ζώνης του ευρώ, και σε έναν μικρότερο βαθμό 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αναπροσαρμογές των επιτοκίων δεν επιτρέπουν πλέον την 
πρόσκαιρη διόρθωση των διαφορών σε ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα, πράμα που 
ενισχύει ακόμα περισσότερο τον ρόλο των αποκλίσεων του κόστους παραγωγής στις 
αποφάσεις εγκατάστασης και μετεγκατάστασης. Τα πρόσφατα παραδείγματα 
μετεγκαταστάσεων ή των πιέσεων στους μισθούς και στη διάρκεια της εργασίας που 
υποτίθεται ότι αποτρέπουν μια μετεγκατάσταση, σημάδεψαν την κοινή γνώμη και 
συνακόλουθα τους ενδιαφερόμενους μισθωτούς. Για τους τελευταίους, οι μετεγκαταστάσεις 
μεταφράζονται εν γένει σε απώλεια θέσεων εργασίας ή σε επιδείνωση των συνθηκών 
εργασίας και αμοιβής τους. Στον βαθμό που αυτά τα κλεισίματα επιχειρήσεων κατόπιν 
μετεγκατάστασης αντιπροσωπεύουν υψηλό κοινωνικό κόστος για τα κράτη μέλη όσον αφορά 
τα επιδόματα ανεργίας, τα κόστη ανακατάταξης του προσωπικού, είναι δικαιολογημένο να 
αναρωτιέται κανείς για τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά ταμεία στις αποφάσεις μετεγκατάστασης. 

Οι μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμες σε μακροοικονομικό 
επίπεδο. Για να υπάρξει μετεγκατάσταση, όπως αυτή νοείται γενικώς, πρέπει να συμβούν 
ταυτόχρονα, ή τουλάχιστον σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα:

• Κλείσιμο ενός χώρου δραστηριότητας, ενός τμήματος επιχειρήσεως 
• Μεταφορά της παραγωγής σε άλλο χώρο δραστηριότητας της ίδιας 

επιχείρησης, σε μιαν άλλη οικονομική οντότητα (περιφέρεια, χώρα της ίδιας 
οικονομικής ζώνης, άλλης οικονομικής ζώνης). Αυτή η μεταφορά μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή με την 
πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, μέσω δημιουργίας νέων χώρων 
δραστηριότητας. 

Στατιστικά, είναι δύσκολο να επισημανθεί με ποιες εργασίες κλεισίματος επιχειρήσεων 
συνδέονται εργασίες μεταφοράς παραγωγής σε έναν άλλο χώρο της ίδιας επιχείρησης. 
Πράγματι, δεν διαθέτουμε σήμερα έναν κοινοτικό στατιστικό μηχανισμό σε επίπεδο κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάλληλο για να μας παρέχει αξιόπιστα δεδομένα σχετικά 
με το εύρος και τις συνέπειες των μετεγκαταστάσεων δραστηριότητας εντός ή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μέχρι σήμερα, μπορούμε πάντως να ανατρέξουμε σε αρκετές μελέτες, που παρουσίασε στα 
μέλη της Επιτροπής ο καθηγητής κ. Robert PLASMAN και οι οποίες μας δίνουν κάποια 
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πρώτα διαφωτιστικά στοιχεία σχετικά με τις περιφερειακές και κλαδικές ιδιαιτερότητες, το 
εύρος και τις συνέπειες των μετεγκαταστάσεων στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή των αντίστοιχων περιφερειών.

Σε μια πρόσφατη μελέτη με θέμα τις μετεγκαταστάσεις βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ο 
Patrick AUBERT και ο Patrick SILLARD, μέτρησαν τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης 
που χάνονται1. Στη διάρκεια της περιόδου 1995-2001, χάθηκαν περίπου 95 000 θέσεις στη 
βιομηχανία στη Γαλλία και μετεγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό, ήτοι κατά μέσο όρο 13 500 
θέσεις ετησίως, εκ των οποίων περίπου το ήμισυ με προορισμό τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι 
χώρες με χαμηλούς μισθούς αντιπροσωπεύουν λίγο λιγότερο από το ήμισυ των προορισμών 
μετεγκατάστασης. Μεταξύ αυτών των χωρών, η Κίνα αποτελεί τον κύριο προορισμό, πρώτη 
με διαφορά σε σύγκριση με την Ανατολική Ευρώπη, τη Βόρειο Αφρική, τη Νότιο Αμερική 
και τις άλλες χώρες της Ασίας. 

Αυτές οι διαφορετικές εργασίες μας επιτρέπουν να παρατηρήσουμε ότι η μετεγκατάσταση 
της θέσης απασχόλησης από περιφέρεια σε περιφέρεια συναρτάται κυρίως από την ποιότητα 
του εργατικού δυναμικού, από την ένταση του τομέα Ε&Α και από το κόστος παραγωγής. 

Ο προβληματισμός σχετικά με τις μετεγκαταστάσεις τίθεται σε κάπως διαφορετική βάση 
αναλόγως εάν αυτές πραγματοποιούνται εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων, των αγαθών και των κεφαλαίων κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ότι, εφεξής, είναι δύσκολο να συνηγορούμε υπέρ 
της απόλυτης απαγόρευσης επιλογής του τόπου εγκατάστασης της έδρας δραστηριοτήτων, 
πόσο μάλλον όταν μια τέτοια απαγόρευση θα επέφερε στασιμότητα με αρνητικές συνέπειες 
για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Αντιθέτως, καλό είναι να εξετάσουμε τη δυνατότητα εκπόνησης μιας νέας οικονομικής 
πολιτικής, η οποία θα στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής. Από την άποψη αυτή, πρέπει επίσης να  επισημανθεί ότι το άρθρο 1-3 του 
σχεδίου Συνταγματικής Συνθήκης πρότασσε ως μείζονα στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 
πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο.

Στο εξής, πρέπει να καταστεί δυνατή η εφαρμογή ενός πλαισίου αρχών σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία στον βαθμό που εντάσσεται στην πολιτική συνοχής, η οποία αποτελεί 
άξονα προτεραιότητας της πολιτικής της Ένωσης.

Ο στόχος της πολιτικής συνοχής έγκειται στην αρμονική και αλληλέγγυα ανάπτυξη του 
συνόλου των περιφερειών της Ευρώπης. Συνεπώς, εφεξής αντίκειται σε αυτόν τον στόχο να 
καλύπτουμε την υστέρηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης ορισμένων 
περιφερειών ενθαρρύνοντας μεθόδους που τελικά προκαλούν αναπτυξιακό έλλειμμα σε άλλες 
περιφέρειες της Ευρώπης, όπως συμβαίνει με τις μετεγκαταστάσεις.

  
1 Patrick AUBERT και Patrick SILLARD, « Délocalisations et réductions d’effectifs dans 
l’industrie française », (Απρίλιος 2005), INSEE.
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Ως προς αυτό, η μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων συνιστά μια ευκαιρία που δεν 
πρέπει να χάσουμε, προκειμένου να δημιουργηθούν τα ειδικά προς τούτο νομικά εργαλεία, 
που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφύγει το ενδεχόμενο τα προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής να ενθαρρύνουν 
μέτρα που συμβάλλουν στις άμεσες ή αντίστροφες μετεγκαταστάσεις.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή οφείλουν να αρνηθούν τη χορήγηση ενισχύσεων μέσω των 
Διαρθρωτικών Ταμείων σε μια επιχείρηση που διέρχεται ή έχει διέλθει τη διαδικασία 
είσπραξης κατόπιν μετεγκατάστασης μιας παραγωγικής δραστηριότητας εντός ενός κράτους 
μέλους ή προς ένα άλλο κράτος μέλος ή μη μέλος, όπως και στις επιχειρήσεις που απειλούν 
με μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους προκειμένου να αναγκάσουν τους 
εργαζομένους τους να αποδεχθούν τη συνεχή αύξηση του χρόνου εργασίας με σταθερό μισθό 
με στόχο την ουσιαστική εξοικονόμηση του μέσου κατά κεφαλήν μισθολογικού κόστους.

Εξάλλου, δεν πρέπει να δικαιούνται χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία οι 
επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε ένα κράτος μέλος και οι οποίες μετεγκαθιστούν τις 
δραστηριότητές τους σε ένα άλλο κράτος μέλος. Παρόμοια διάταξη, που να στοχεύει στην 
απαγόρευση χορήγησης εθνικών ενισχύσεων προς αυτές τις επιχειρήσεις πρέπει να 
συμπεριληφθεί στις νέες κατευθυντήριες γραμμές των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού 
χαρακτήρα.

Ορισμένες μελέτες επισημαίνουν με σαφήνεια ότι πολλές μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων 
πραγματοποιούνται επειδή επιδιώκεται η μείωση του κόστους εργασίας και παραγωγής 
(αμοιβές, κοινωνικές εισφορές, άμεση και έμμεση φορολογία). Ένα πεδίο διερεύνησης 
συνίσταται στην προσπάθεια για μεγαλύτερη εναρμόνιση των συστημάτων των κρατών 
μελών στον φορολογικό και κοινωνικό τομέα. Ελλείψει καλύτερης εναρμόνισης των εθνικών 
συστημάτων στον φορολογικό και κοινωνικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
δημιουργήσει μια Ευρωπαϊκή στρατηγική καταπολέμησης των μετεγκαταστάσεων η 
οποία να συντονίζεται από κοινού από όλα τα κράτη μέλη.

Μέχρι σήμερα, δεν διαθέτουμε κάποιο επαρκώς αναλυτικό στατιστικό εργαλείο το οποίο να 
μας παρέχει τη δυνατότητα ακριβούς διάγνωσης και επεξεργασίας της δέουσας απόκρισης. 
Καθίσταται επιτακτικό να αντιμετωπίσουμε αυτή την έλλειψη αναθέτοντας μια αποστολή 
μελέτης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και συγκεκριμένων προτάσεων σε ένα Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο για τις Μετεγκαταστάσεις το οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί εντός 
των υπηρεσιών της Επιτροπής ή της EUROSTAT ή του Παρατηρητηρίου του Δουβλίνου. 
Μία από τις πρώτες αποστολές αυτού του Παρατηρητηρίου θα είναι να μετρήσει τον 
πραγματικό και ποσοτικοποιημένο αντίκτυπο της χορήγησης ευρωπαϊκών ενισχύσεων στις 
μετεγκαταστάσεις, καθώς και να εξετάσει το αποτέλεσμα και τη σημασία της ροής θέσεων 
απασχόλησης που οφείλονται σε μετεγκαταστάσεις, εφόσον δε παραστεί ανάγκη, να 
προσδιορίσει τους πλέον ευάλωτους τομείς και πολιτικές που θα επιτρέψουν την 
εξουδετέρωση των αρνητικών συνεπειών της μετεγκατάστασης. Πρέπει, επίσης, να 
οργανώσουμε μια τακτική και αυστηρή παρακολούθηση της κατάστασης στους 
διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς προκειμένου να υπάρξει πρόνοια ενόψει των 
αναδιαρθρώσεων και να δημιουργήσουμε εν καιρώ προγράμματα μεταβολής της 
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επαγγελματικής ειδίκευσης, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Εξάλλου, είναι επιτακτικό όταν χορηγείται ενίσχυση μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων η 
Επιτροπή να μεριμνά ώστε η χορήγηση αυτής της ενίσχυσης να συνοδεύεται από 
εγγυήσεις για τη μακροχρόνια απασχόληση, εγγυήσεις που θα μπορούσαν να λάβουν τη 
μορφή σύναψης μακροπρόθεσμων συμφωνιών στον τομέα της απασχόλησης και της 
τοπικής ανάπτυξης, και οι οποίες θα υπογράφονται από τους ιθύνοντες της αντίστοιχης 
επιχείρησης. Παρομοίως, προκειμένου να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τον μελλοντικό 
κίνδυνο ενδεχόμενης μετεγκατάστασης, θα ήταν χρήσιμο να απαιτούμε από τη δικαιούχο 
επιχείρηση να συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο εκτίμησης του εν λόγω κινδύνου.

Με την ίδια λογική, πρέπει να ενισχύσουμε τις διατάξεις για την ενημέρωση και 
διαβούλευση των εργαζομένων και τα ευρωπαϊκά συμβούλια επιχειρήσεων, προκειμένου να 
διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αφήνοντας πίσω 
τους σε απόγνωση τον πληθυσμό και το εργατικό δυναμικό.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποχρεούνται να καταρτίζουν ένα κοινωνικό σχέδιο σε 
διαβούλευση με τα συνδικάτα και την αρχή που είναι αρμόδια για την αγορά εργασίας, να 
επιστρέφουν κάθε ενδεχόμενη επιχορήγηση που έλαβαν για την τωρινή τους εγκατάσταση 
και να θεσπίσουν έναν κώδικα συμπεριφοράς τον οποίο θα πρέπει να σέβονται σε 
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν δραστηριοποιούνται. Αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς 
πρέπει να περιλαμβάνει τις ορθές ευρωπαϊκές πρακτικές, οι δε διαπραγματεύσεις με τα 
συνδικάτα θα πρέπει πάντα να συνιστούν τη θεμελιώδη αρχή. Δεν θα αρκεί πλέον αυτές οι 
επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τους τοπικούς νόμους.

Η Ευρώπη πρέπει να μεριμνήσει για τη σύνδεση των επιχειρήσεων που λαμβάνουν δημόσιες 
ενισχύσεις, των οργανώσεων που εκπροσωπούν τους εργαζομένους και των τοπικών αρχών 
μέσω της εγκαθίδρυσης μιας πραγματικής διοίκησης επιχειρήσεων που να διέπεται από 
κοινωνική εταιρική ευθύνη, η οποία να εντάσσεται πλήρως στην υλοποίηση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής.

Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και των τοπικών αρχών είναι, εν προκειμένω, ουσιώδης 
ούτως ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ενόψει 
ενδεχόμενης αλλαγής της δομής της επιχείρησης. Η ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ αυτών 
των βασικών παραγόντων της ευρωπαϊκής οικονομικής ζωής είναι απαραίτητη για την 
πραγμάτωση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την απασχόληση στο 
πλαίσιο της οποίας επιχειρήσεις και εργαζόμενοι θα πρέπει να δύνανται να εργαστούν από 
κοινού προκειμένου να διαφυλάξουν τις συνθήκες εργασίας και την υφιστάμενη απασχόληση, 
βελτιώνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα.

Ορισμένες επιχειρήσεις εξασφαλίζουν μείωση του κόστους εργασίας, ιδίως μέσω της μείωσης 
του μισθού που λαμβάνουν οι μισθωτοί τους, επισείοντας την απειλή μετεγκατάστασης των 
δραστηριοτήτων τους. Αυτές οι πιέσεις για τη μείωση των μισθών δεν είναι ωστόσο 
αποτελεσματικό και βιώσιμο δέλεαρ έναντι του ενδεχόμενου μετεγκαταστάσεων. Αν 
αποδεχόμασταν πως συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα αναγκαζόμασταν να εισαγάγουμε το κινεζικό 
ή το ινδικό «κοινωνικό μοντέλο». 
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Αν εξακολουθούμε να επιθυμούμε τη διαφύλαξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μας μοντέλου, 
σε μας εναπόκειται να επιχειρήσουμε την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της 
εξεύρεσης εργαλείων διαφορετικών από τη μείωση των μισθών. Προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να βελτιωθεί η απασχόληση σε ποσοτικό και 
ποιοτικό επίπεδο, είναι απαραίτητο να γίνει πιο στοχοθετημένη χρήση των Διαρθρωτικών 
Ταμείων με σκοπό τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, οι 
οποίες θα δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, τη δια βίου επαγγελματική 
κατάρτιση και τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Οι παρεμβάσεις του Κοινωνικού Ταμείου 
πρέπει να επικεντρωθούν στην επαγγελματική κατάρτιση και στη μεταβολή της 
επαγγελματικής ειδίκευσης των εργαζομένων στις περιφέρειες που πλήττονται από τις 
αναδιαρθρώσεις ή τις μετεγκαταστάσεις.

Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αναπτύξει μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία και να 
δώσει σε κάθε πολίτη του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας τη δυνατότητα να καταλάβει μια 
ποιοτική θέση εργασίας, είναι επιτακτική η αύξηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην 
έρευνα, στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, καθώς και η ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών.

Σε αυτή τη λογική πρέπει να κινηθούν οι επόμενες πολιτικές αποφάσεις που η Ευρώπη θα 
πρέπει να έχει το σθένος να λάβει.


