EGF/2007/001 – Доставчици на PSAs

Доставчици на Peugeot SA
Референтен номер

EGF/2007/001

КОНТЕКСТ

Държава-членка

Франция

•

Сектор

Автомобилна промишленост

Дата на подаване в
Европейската комисия
Общ планиран бюджет

9 март 2007 г.

Пряка и нарастваща конкуренция с ЕС на пазара
на малките автомобили, по-специално от Азия. В
частност японски и корейски производители
придобиват
конкурентоспособност
на
европейския пазар, като за периода 2001–2005 г.
вносът в ЕС се е увеличил с 27 %.

Участие на ЕФПГ

€ 2 558 250
Член 2, буква а) от
Регламент (ЕО) № 1927/2006

•

Критерий за интервенция
Референтен период

1 септември 2006 г. — 31 декември
2006 г.

За периода 2001–2005 г. световното годишно
производство на автомобили се е увеличило с
14 %, докато производството в ЕС се е увеличило
с 5 %.

•

За периода 2002 и 2006 г. вносът на произведени
извън ЕС автомобили е нараснал от 9,3 % на
13,9 %.

•

Нарасналото количество на вноса на малки
автомобили от Азия в ЕС и по-голямата
конкуренция на световния пазар на автомобили
са
допринесли
за
намаляването
на
производствената дейност на PSA във Франция
през 2006 г. с 14,3 %.

•

В PSA не е имало масови съкращения като
последица от конкуренцията на световния пазар
на автомобили, но са закрити няколко хиляди
временни работни места и такива на срочен
договор.
В
обстановката
на
намалена
производствена дейност и натиск върху цените
на частите предприятия — доставчици на PSA, са
пострадали от несигурността и са били засегнати
от съкращения.

Съкращения в щата през
референтния период

Активни мерки за заетост

€ 5 116 500

1345 съкращения в щата при
доставчиците на Peugeot, които
засягат 18 различни предприятия,
осъществяващи
дейност на 38
различни места в 11 региона на
Франция.
Насочени са към 267 съкратени
работници в намиращия се в съдебна
ликвидация доставчик на Peugeot
Ateliers de Thomé Génot, Нузонвил
(департамент Арден).
Мерките включват:
- обучение,
- помощ за търсене на работа и
- безвъзмездни средства за
насърчаването на намиращи се в
неравностойно положение или повъзрастни работници да останат на
пазара на труда.

