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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků 

z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Řecka – EGF/2015/011 

GR/Supermarket Larissa) 

(COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM 

(2016)0210 – C8-0149/2016), 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 

17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a 

o zrušení nařízení (ES) č. 1927/20061 (dále jen „nařízení o EFG“), 

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 

se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20202, a zejména na článek 12 

uvedeného nařízení, 

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 

záležitostech a řádném finančním řízení3 (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 

13 uvedené dohody, 

– s ohledem na pět předchozích žádostí o příspěvek z EFG vztahujících se 

k maloobchodnímu sektoru, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. dubna 2016 o návrhu rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se 

globalizaci (EGF/2016/000 TA 2016 - Technická pomoc z podnětu Komise)4, 

– s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013, 

– s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, 

– s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj, 

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0181/2016), 

A. vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla 

poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných 

změn ve struktuře světového obchodu nebo v důsledku celosvětové finanční 

a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce; vzhledem 

k tomu, že EFG přináší výhody pracovníkům, kteří byli propuštěni z malých a středních 

                                                 
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855. 
2 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884. 
3 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 
4 Přijaté texty, P8_TA(2016)0112. 
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podniků a nadnárodních společností, bez ohledu na politiky nebo zájmy, které motivovaly 

rozhodnutí o uzavření, obzvláště v případě těch posledně jmenovaných; vzhledem k tomu, 

že nařízení o EFG a obchodní politika Unie by se měly dále soustřeďovat na zachování 

pracovních míst, výroby a know-how v rámci Unie; 

B. vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie potřebným pracovníkům by měla být 

dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným 

prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během 

dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 

2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského 

fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG); 

C. vzhledem k tomu, že Řecko podalo žádost EGF/2015/011GR/Supermarket Larissa 

o finanční příspěvek z EGF kvůli propouštění v hospodářském odvětví v rámci klasifikace 

NACE Revize 2 řazeno do oddílu 47 (maloobchod, kromě maloobchodu s motorovými 

vozidly) v regionech NUTS 2 Střední Makedonie (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) 

a Thessálie (Θεσσαλία) (EL14), a vzhledem k tomu, že těchto opatření se má účastnit 557 

propuštěných zaměstnanců i 543 mladých lidí z týchž regionů, kteří jsou mladší 30 let 

a nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“); 

vzhledem k tomu, že pracovníci byli propuštěni po úpadku a uzavření společnosti 

Supermarket Larissa ABEE;  

D. vzhledem k tomu, že žádost byla podána na základě kritérií pro pomoc stanovených v čl. 4 

odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, podle nějž během referenčního období v délce čtyř 

měsíců dosáhne počet propuštěných pracovníků nejméně 500 v jednom podniku 

v členském státě, včetně pracovníků propuštěných dodavateli uvedeného podniku 

a výrobci, kteří jsou jeho odběrateli, nebo osob samostatně výdělečně činných, které 

přestaly vykonávat svou činnost; 

1. souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou 

splněny, a Řecko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 

6 468 000 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 10 780 000 EUR; 

2. bere na vědomí, že finanční příspěvek bude určen pro cílovou skupinu 557 propuštěných 

pracovníků, kterou tvoří 194 mužů a 363 žen; 

3. připomíná, že dalších 543 mladých lidí ve věku do 30 let žijících ve stejném regionu, kteří 

nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, bude moci v rámci 

Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí využít individualizovaných služeb, jako 

je např. profesní poradenství; 

4. bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů od přijetí žádosti od řeckých orgánů 

dne 26. listopadu 2015 do dokončení svého posouzení, zda žádost vyhovuje podmínkám 

pro poskytnutí finančního příspěvku, dne 14. dubna 2016 a uvědomila Parlament dne 

15. dubna 2015; 

5. bere dále na vědomí, že se očekává, že kromě 557 propuštěných pracovníků bude opatření 

a individualizované služby spolufinancované z EFG využívat v rámci regionu dalších 534 

mladých lidí ve věku do 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo 

odborné přípravy (NEET); bere na vědomí, že žádost řeckých orgánů na zahrnutí osob 
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NEET do těchto opatření vychází z nedostatku pracovních míst v regionu ve srovnání 

s velkým počtem uchazečů o zaměstnání, přičemž 73,5 % nezaměstnaných v Thessalii je 

nezaměstnaných více než 12 měsíců (Eurostat); 

6. bere na vědomí, že v důsledku hluboké recese řeckého hospodářství, po níž se snížila 

spotřeba domácností a kupní síla, byly objemy maloobchodního prodeje potravin, nápojů 

a tabákových výrobků v roce 2015 o více než 30 % nižší než objemy prodejů v počátcích 

krize v roce 2008; bere na vědomí, že prodej podniku Supermarket Larissa byl součástí 

stejné sestupné tendence; 

7. bere tedy na vědomí, že Supermarket Larissa, družstvo malých potravinových obchodů 

založené v roce 1986, které tvořilo 42 obchodů a zaměstnávalo 600 pracovníků, nedokázal 

své ztráty překonat a nakonec byl nucen své obchody během druhého čtvrtletí roku 2014 

uzavřít; zdůrazňuje, že se tomu nepodařilo zabránit ani úspornými opatřeními jako 

snižování mezd (- 30 %), nové sjednání nájemních smluv a odkládání splatnosti faktur; 

bere na vědomí, že tato situace vznikla také kvůli drastickému omezení půjček podnikům, 

v situaci, kdy kvantitativní uvolňování ze strany Evropské centrální banky nevedlo 

k opětovnému nastartování půjček; bere na vědomí, že tento případ je dramatickým 

výsledkem pokračujícího tlaku věřitelů na Řecko a evropskou politiku úsporných 

opatření; 

8. vítá skutečnost, že řecké orgány začaly dne 26. února 2016 dotčeným pracovníkům 

poskytovat individualizované služby, a to před tím, než bylo přijato rozhodnutí 

o poskytnutí finanční podpory z fondu EFG na navrhovaný koordinovaný soubor opatření;  

9. konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou striktně omezena do maximální výše 35 

% z celkového balíčku individualizovaných opatření, jak stanoví nařízení o EFG, a že 

takové akce jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci při hledání 

zaměstnání nebo v odborné přípravě; 

10. bere na vědomí, že i když družstvo zavedlo určitá úsporná opatření, jako je snižování 

mezd, nová sjednání nájemních smluv, odložení splatnosti faktur, nabízení výrobků za 

nižší ceny a snížení provozních nákladů, bylo nuceno obchody jeden po druhém zavřít; 

11. bere na vědomí, že opatření, která Řecko plánuje pro propuštěné pracovníky a osoby 

NEET, lze rozdělit do těchto kategorií: profesní poradenství; školení, přeškolování 

a odborné vzdělávání; příspěvek pro začínající podnik; účastnický příspěvek a příspěvek 

na odbornou přípravu; příspěvek na mobilitu; 

12. bere na vědomí, že v rámci individualizovaných služeb mají pracovníci nebo osoby 

NEET, které si založí vlastní podnik, získat poměrně vysokou částku (15 000 EUR); bere 

současně na vědomí, že značný počet propuštěných pracovníků má zkušenosti 

s podnikáním, což zvyšuje jejich šance na úspěch v tomto odvětví; 

13. bere na vědomí možnost, že některé z těchto nových podniků nabydou podoby sociálních 

družstev, a vítá v této souvislosti úsilí řeckých orgánů o posílení sektoru sociální 

ekonomiky v Řecku; 

14. bere na vědomí, že je zapotřebí zahájit informační kampaně zaměřené na osoby NEET, 

které by mohly být způsobilé v rámci těchto opatření; připomíná svůj postoj, že je třeba, 
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aby pomoc osobám NEET byla prováděna trvalým a udržitelným způsobem; 

15. vítá skutečnost, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb vznikl na základě 

dalších konzultací se zástupci příjemců a sociálními partnery; 

16. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného 

balíčku individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce 

a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému 

hospodářství, které účinně využívá zdroje; 

17. zdůrazňuje, že je nutné zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou 

přípravou, a očekává, že odborná příprava, která je v rámci koordinovaného souboru 

opatření nabízena, bude odpovídat potřebám pracovníků i podnikatelského prostředí; 

18. vyzývá Komisi, aby ve svých budoucích návrzích poskytovala více podrobných údajů 

o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a lze proto očekávat, že budou přijímat nové 

pracovníky, a aby shromažďovala podložené údaje o dopadu financování z EFG, včetně 

kvality pracovních míst a míry opětovného začleňování na trh práce dosažené 

prostřednictvím zásahů EFG; 

19. bere na vědomí, že řecké orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora 

z jiných finančních nástrojů Unie;  

20. oceňuje, že Komise zavedla v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování 

prostředků zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového 

harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případu; 

21. znovu žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím 

s žádostmi o pomoc z EFG; 

22. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení; 

23. pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby 

zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie; 

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi. 
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PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost 

Řecka – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení 

(ES) č. 1927/20061, a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení, 

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech 

a řádném finančním řízení2, a zejména na bod 13 uvedené dohody, 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Cílem Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) je 

poskytovat podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně 

výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných 

změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku 

pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, v důsledku nové celosvětové 

finanční a hospodářské krize, a poskytovat pomoc při jejich opětovném začleňování na 

trh práce. 

(2) Fond EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), 

jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/20133. 

(3) Dne 26. listopadu 2015 předložilo Řecko žádost EGF/2015/011 GR/Supermarket 

Larissa o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním z podniku 

Supermarket Larissa ABEE v Řecku. Tato žádost byla doplněna o další informace 

poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Tato žádost splňuje 

požadavky na stanovení finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) 

č. 1309/2013. 

                                                 
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855. 
2 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 
3 Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční 

rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884). 
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(4) V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 se Řecko rozhodlo poskytnout 

individualizované služby spolufinancované z EFG také 543 mladým lidem, kteří 

nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. NEET). 

(5) V souvislosti s uvedenou žádostí Řecka by proto měly být z EFG uvolněny prostředky 

na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 468 000 EUR. 

(6) Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí 

použitelné od data jeho přijetí. 

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:  

Článek 1 

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 se z Evropského fondu 

pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 6 468 000 EUR v prostředcích na 

závazky a na platby. 

Článek 2 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Použije se ode dne [datum přijetí]. 

V … dne... 

Za Evropský parlament Za Radu 

předseda předseda 

                                                 
 Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku vloží datum přijetí. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

I. Souvislosti 

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc 

pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve světovém obchodu.  

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý 

finanční rámec na období 2014–20201, a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/20132 nesmí fond 

překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se 

zapisují do souhrnného rozpočtu Unie jako rezerva. 

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi 

Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 

záležitostech a řádném finančním řízení3 stanoví, že Komise v případě kladného posouzení 

žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním 

i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájeny třístranné 

rozhovory.  

II. Žádost společnosti Supermarket Larissa a návrh Komise  

Dne 14. dubna 2016 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve 

prospěch Řecka, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni ze 

Supermarketu Larissa ABEE, zařazeného do oddílu 47 klasifikace NACE Revize 2 

(maloobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů) v regionech na úrovni NUTS4 2 

Střední Makedonie (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) a Thessálie (Θεσσαλία) (EL14). 

Jedná se o pátou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2016 a týká se 

uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 6 468 000 EUR ve prospěch Řecka. Týká se to 557 

propuštěných pracovníků a 543 cílových mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se 

neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (NEET).  

Žádost byla zaslána Komisi dne 26. listopadu 2015 a do 10. prosince 2015 byla doplněna 

o dodatečné informace. Komise došla k závěru, že na základě všech platných ustanovení 

nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG.  

Řecké orgány uvádí, že důvodem k propouštění je úpadek a uzavření družstevních obchodů 

společnosti Supermarekt Larissa v důsledku poklesu kupní síly řeckých domácností 

a drastického omezení úvěrů poskytovaných podnikům a jednotlivcům.  

Individualizované služby pro propuštěné pracovníky zahrnují pět typů opatření pro 

propuštěné pracovníky a osoby NEET, na něž se tato žádost vztahuje: i) profesní poradenství, 

ii) školení, přeškolování a odborné vzdělávání, iii) příspěvek pro začínající podniky, iv) 

                                                 
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884. 
2 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855. 
3 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 
4 Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), 

pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 34). 
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účastnický příspěvek a příspěvek na odbornou přípravu, v) příspěvek na mobilitu. Jedním 

z opatření v rámci profesního poradenství je zahájení informačních kampaní zaměřených 

konkrétně na osoby NEET a má za cíl definovat tuto skupinu příjemců.  

Podle Komise představují popsané návrhy aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých 

opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření 

sociální ochrany.  

Řecké orgány poskytly všechny nezbytné záruky, že:  

– budou dodržovány zásady rovného zacházení a zákaz diskriminace při přístupu 

k navrženým akcím a jejich provádění, 

– byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními a unijními právními 

předpisy, které se týkají hromadného propouštění, 

– navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních 

nástrojů Unie a bude zamezeno dvojímu financování, 

– navržená opatření se budou doplňovat s opatřeními financovanými 

prostřednictvím strukturálních fondů, 

– finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními 

pravidly Unie pro státní podporu. 

Řecko Komisi oznámilo, že předběžné financování nebo spolufinancování zajišťuje 

vnitrostátní program pro veřejné investice.   

 

III. Postup 

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod 

částky v celkové výši 6 468 000 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG 

(04 04 01).  

Jedná se o pátý návrh na převod za účelem uvolnění prostředků z EFG, jenž byl 

rozpočtovému orgánu v roce 2016 předložen.  

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny 

třístranné rozhovory. 

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, 

aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků 

z fondu. 
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PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI 

CO/jb D(2016)19124 

 

 

Pan Jean Arthuis 

předseda Rozpočtového výboru 

ASP 09G205 

 

 

 

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se 

globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa 

z Řecka (COM(2016) 210 final) 

 

 

 

Vážený pane předsedo, 

 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly 

otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2015/011 GR/Supermarket 

Larissa a přijaly následující stanovisko. 

 

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EGF souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na 

základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž 

by převod prostředků jakkoli zpochybňoval. 

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah: 

A) vzhledem k tomu, že tato žádost se opírá o čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 

č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 557 pracovníků propuštěných z podniku 

Supermarket Larissa ABEE v Řecku, který působí v hospodářském odvětví, jež je v rámci 

klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 47 (Maloobchod, kromě s motorovými 

vozidly), v regionech NUTS 2 Střední Makedonie a Thesálie v referenčním období od 

3. května 2015 do 3. září 2015;  

B) vzhledem k tomu, že Řecko odůvodňuje souvislost mezi propouštěním a celosvětovou 

finanční a hospodářskou krizí, která je předmětem nařízení (ES) č. 546/2009, tím, že se 

řecké hospodářství nacházelo v hluboké recesi šest po sobě jdoucích let (2008–2013), 

protože řecký HDP klesl od roku 2008 o 25,7 % a veřejná spotřeba o 21 %, zatímco 

nezaměstnanost vzrostla přibližně o 19 % (ELSTAT); vzhledem k tomu, že kvůli splácení 

zahraničního dluhu řecká vláda od roku 2008 zvýšila sazby daní, zefektivnila veřejné 

výdaje a snížila platy státních zaměstnanců, přičemž ve snaze zvýšit konkurenceschopnost 

řeckého hospodářství dochází také ke snížení mezd v soukromém sektoru; vzhledem 

k tomu, že snížení příjmů se bezprostředně projevilo na poklesu spotřeby, což silně 

ovlivnilo maloobchodní sektor, v němž Supermarket Larissa působí;  

C) vzhledem k tomu, že pracovníci byli propuštěni po úpadku a uzavření společnosti 

Supermarket Larissa ABEE;  
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D) vzhledem k tomu, že více než polovinu pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, tvoří 

ženy (65,2 %), zatímco 34,8 % jsou muži; vzhledem k tomu, že naprostá většina (86 %) 

pracovníků je ve věku mezi 30 a 54 lety;  

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení o řecké žádosti začlenil tyto návrhy: 

1. souhlasí s Komisí, že kritéria pro pomoc stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 

č. 1309/2013 jsou splněna, a Řecko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční 

příspěvek ve výši 6 468 000 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 

10 780 000 EUR;  

2. bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů od přijetí žádosti od řeckých orgánů 

dne 26. listopadu 2015 do dokončení svého posouzení, zda žádost vyhovuje podmínkám 

pro poskytnutí finančního příspěvku, dne 14. dubna 2016 a uvědomila Parlament dne 

15. dubna 2015;  

3. bere dále na vědomí, že se očekává, že kromě 557 propuštěných pracovníků bude opatření 

a individualizované služby spolufinancované z EFG využívat v rámci regionu dalších 534 

mladých lidí ve věku do 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo 

odborné přípravy (NEET); bere na vědomí, že žádost řeckých orgánů na zahrnutí osob 

NEET do těchto opatření vychází z nedostatku pracovních míst v regionu ve srovnání 

s velkým počtem uchazečů o zaměstnání, přičemž 73,5 % nezaměstnaných v Thesálii je 

nezaměstnaných více než 12 měsíců (Eurostat);  

4. bere na vědomí, že v důsledku hluboké recese řeckého hospodářství následované snížením 

spotřeby domácností a kupní síly byly objemy maloobchodního prodeje potravin, nápojů 

a tabákových výrobků v roce 2015 o více než 30 % nižší než objemy prodejů v počátcích 

krize v roce 2008; bere na vědomí, že prodej podniku Supermarket Larissa vykazoval 

stejný klesající trend;  

5. bere na vědomí, že podnik Supermarket Larissa, družstvo malých obchodů se smíšeným 

zbožím, v tomto ekonomickém prostředí nedokázal navzdory úsporným opatřením ve 

formě snižování mezd, nového sjednání nájemních smluv, nabízení výrobků za nižší ceny 

či snižování provozních nákladů překonat své ztráty a v roce 2014 byl nucen uzavřít své 

obchody a v roce 2015, kdy soud vyhověl žádosti o vyhlášení úpadku, následovalo 

uzavření celého podniku a propouštění;  

6. bere na vědomí, že opatření, která Řecko plánuje pro propuštěné pracovníky a osoby 

NEET, lze rozdělit do těchto kategorií: profesní poradenství; školení, přeškolování 

a odborné vzdělávání; příspěvek pro začínající podnik; účastnický příspěvek a příspěvek 

na odbornou přípravu; příspěvek na mobilitu;  

7. bere na vědomí, že je zapotřebí zahájit informační kampaně zaměřené na osoby NEET, 

které by mohly být způsobilé v rámci těchto opatření; připomíná svůj postoj, že by pomoc 

osobám NEET měla být prováděna trvalým a udržitelným způsobem;  

8. zdůrazňuje, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou 

přípravou, a očekává, že odborná příprava, která je v rámci koordinovaného souboru 

opatření nabízena, bude odpovídat potřebám pracovníků i podnikatelského prostředí;  
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9. vyzývá Komisi, aby ve svých budoucích návrzích poskytovala více podrobných údajů 

o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a lze proto očekávat, že budou přijímat nové 

pracovníky, a aby shromažďovala podložené údaje o dopadu financování z EFG, včetně 

kvality pracovních míst a míry opětovného začleňování na trh práce dosažené 

prostřednictvím zásahů EFG;  

10. vítá skutečnost, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb vznikl na základě 

dalších konzultací se zástupci příjemců a sociálními partnery;  

11. bere na vědomí, že v rámci individualizovaných služeb mají pracovníci nebo osoby 

NEET, které si založí vlastní podnik, získat poměrně vysokou částku (15 000 EUR); bere 

současně na vědomí, že značný počet propuštěných pracovníků má zkušenosti 

s podnikáním, což zvyšuje jejich šance na úspěch v tomto odvětví;  

12. bere na vědomí možné snahy, aby některé z těchto nových podniků měly podobu 

sociálních družstev, a vítá v této souvislosti úsilí řeckých orgánů o posílení sektoru 

sociální ekonomiky v Řecku;  

13. konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou přísně omezena na maximální výši 35 % 

z celkového balíčku individualizovaných opatření, jak stanoví nařízení, a že tato opatření 

jsou podmíněna aktivní účastí cílových příjemců pomoci při hledání zaměstnání nebo 

v odborné přípravě;  

14. připomíná svou výzvu Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům 

souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;  

15. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného balíčku 

individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované 

dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, 

které účinně využívá zdroje.  

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Thomas HÄNDEL 

 

předseda výboru EMPL 
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PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

Pan Jean ARTHUIS 

předseda 

Rozpočtový výbor 

Evropský parlament 

 

 

Věc: Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 

 

 

Vážený pane předsedo, 

 

 

Výbor pro regionální rozvoj obdržel Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění 

prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), aby k němu 

vypracoval stanovisko. Podle mých informací bude zpráva o návrhu přijata v Rozpočtovém 

výboru dne 23. května 2016: 

 

– COM(2016)0210 obsahuje návrh na uvolnění prostředků z EFG ve výši 6 468 000 EUR 

jako příspěvek 557 pracovníkům (422 zaměstnancům a 135 zaměstnancům-majitelům) 

propuštěným společností Supermarket Larissa ABEE. Tento podnik působí v hospodářském 

odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 47 (Maloobchod, 

kromě s motorovými vozidly a motocykly). K propouštěním ze strany Supermarket Larissa 

došlo v regionech úrovně NUTS 2 ve Střední Makedonii (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) 

a Thesálii (Θεσσαλία) (EL14).  

 

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro 

přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006. 

 

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že 

většina členů výboru nemá proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se 

globalizaci uvolněna výše uvedená částka navrhovaná Komisí, žádné námitky.  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Iskra MIHAYLOVA  
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