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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den 
interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig 
økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/009, EL/Sprider Stores, Grækenland)
(COM(2014)0620 – C8 0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2014)0620 – C8-0183/2014),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. 
december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-
2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/20061,

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 
om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20202, særlig artikel 
12,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning3, særlig punkt 13,

– der henviser til trepartsproceduren, som er fastsat i pkt. 13 i IIA af 2. december 2013,

– der henviser til skrivelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

– der henviser til skrivelsen fra Udvalget om Regionaludvikling,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0000/2014),

A. der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde 
supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende 
strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, med henblik på at hjælpe dem med at 
vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B. der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være 
dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring vedtaget på 
samrådsmødet den 17. juli 2008 og under behørig hensyntagen til den 
interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af 
afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 

                                               
1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
2 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
3 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
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(EGF);

C. der henviser til, at vedtagelsen af den nye EGF-forordning afspejler den aftale, der er 
indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge 
Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede 
foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i 
Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og 
godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at 
inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til 
virksomhedsetablering;

D. der henviser til, at de græske myndigheder indsendte ansøgning EGF/2014/009 
EL/Sprider Stores den 6. juni 2014 efter afskedigelsen af 761 arbejdstagere i Sprider 
Stores S.A., en virksomhed, der var aktiv inden for den økonomiske sektor under NACE 
rev. 2, hovedgruppe 29 ("Detailhandel, undtagen med motorkøretøjer og motorcykler"), 

E. der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat 
i EGF-forordningen;

1. bemærker, at de græske myndigheder indgav ansøgningen i henhold til 
interventionskriteriet i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, også kaldet kriteriet 
om den økonomiske krise, som forudsætter, at mindst 500 arbejdstagere afskediges, 
eller 500 selvstændige erhvervsdrivendes aktivitet ophører, i løbet af en 
referenceperiode på fire måneder i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive 
arbejdstagere, der afskediges, eller selvstændige erhvervsdrivendes aktivitet, der 
ophører, hos dens leverandører eller producenter nedstrøms;

2. bemærker, at de græske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra 
EGF den 6. juni 2014, og at Kommissionens vurdering forelå den 7. oktober 2014; 
glæder sig over den hurtige behandlingstid på under fem måneder;

3. er enig i, at de hændelser, der har givet anledning til fyringerne, nemlig 1) faldet i 
disponibel hustandsindkomst – grundet det forhøjede skattetryk, faldende lønninger (for 
både privatansatte og offentligt ansatte) og stigende arbejdsløshed – hvilket har ført til 
et kæmpe fald i købekraften, og 2) den dramatiske reduktion af lån til virksomheder og 
enkeltpersoner grundet manglen på likvide midler i de græske banker, hænger sammen 
med den økonomiske krise, og at Grækenland derfor har ret til et bidrag fra EGF;

4. bemærker, at detailhandelssektoren til dato har været genstand for tre andre EGF-
ansøgninger, der også er baseret på den globale finansielle og økonomiske krise;

5. bemærker, at disse afskedigelser yderligere vil forværre landets arbejdsløshedssituation, 
der allerede blev forværret som følge af den økonomiske og finansielle krise, og at man 
har den højeste arbejdsløshedsrate blandt medlemsstaterne; 

6. bemærker, at de græske myndigheder ud over støtten til de 761 afskedigede 
arbejdstagere vil yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til maksimalt 
550 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som var under 30 år på 
datoen for ansøgningens indgivelse, idet 682 af afskedigelserne forekommer i regioner 
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på NUTS II-niveau, som er støtteberettigede under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;

7. glæder sig over, at de græske myndigheder for at yde arbejdstagerne hurtig bistand 
besluttede at indlede implementeringen af de individualiserede tilbud til de berørte 
arbejdstagere den 1. september 2014 forud for den endelige afgørelse om tildeling af 
EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

8. bemærker, at de græske myndigheder har anført, at den samordnede pakke af 
individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanterne for de 
udvalgte modtagere og Sammenslutningen af Privatansatte i Grækenland, og at den 
foreslåede ansøgning blev drøftet på to møder med arbejdsmarkedets parter i maj 2014, 
hvor de blev hørt angående forskellige spørgsmål i forbindelse med indholdet af den 
samordnede pakke af individualiserede tilbud; 

9. bemærker, at de individualiserede tilbud, der skal stilles til rådighed for afskedigede 
arbejdstagere, består af følgende foranstaltninger, som i kombination udgør en 
samordnet pakke af individualiserede tilbud: støtte inden for erhvervsvejledning og 
karriereplanlægning, uddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse, støtte til 
virksomhedsetablering, jobsøgningstilskud og uddannelsestilskud samt 
mobilitetstilskud; 

10. ser med tilfredshed på, at principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination vil 
blive respekteret i forhold til adgangen til de foreslåede foranstaltninger og 
gennemførelsen heraf;

11. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

12. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og 
drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og 
Kommissionen.
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BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til 
punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/009, 
EL/Sprider Stores Grækenland)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. 
december 2013 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 
(2014-2020), og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1927/20061, særlig artikel 15, 
stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20202, særlig artikel 12,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet 
og om forsvarlig økonomisk forvaltning3, særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med 
henblik på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige 
erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdens handelsmønstre, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af 
en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i 
forordning (EF) nr. 546/20094, eller som følge af en ny international finansiel og 
økonomisk krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2) EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser), jf. artikel 12 i 
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

                                               
1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
2 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
3 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
4 EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26.
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(3) Grækenland har indgivet en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med 
afskedigelser1 i Sprider Stores S. A. i Grækenland den 6. juni 2014 og supplerede den 
med yderligere oplysninger, jf. artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. 
Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af den økonomiske støtte fra EFG, jf. 
artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4) Grækenland har i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1309/2013 besluttet at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til 
unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse.

(5) Som følge af Grækenlands ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en 
økonomisk støtte på 7 290 900 EUR —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE: 

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 stilles 
der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 
7 290 900 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles,

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

                                               
1 I henhold til artikel 3, litra a), i EGF-forordningen.
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BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på 
at yde ekstra støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdenshandelsmønstrene. 

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20201 og i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1309/20132 kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR 
(2011-priser). De passende beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for mobilisering af fonden forelægger Kommissionen i henhold 
til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om 
forsvarlig økonomisk forvaltning3 i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag 
om mobilisering af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om 
en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Sprider Stores-ansøgningen og Kommissionens forslag 

Den 7. oktober 2014 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af 
Globaliseringsfonden til fordel for Grækenland til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet 
af afskedigede arbejdstagere fra Sprider Stores, der er aktiv inden for den økonomiske sektor, 
som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 29 ("Detailhandel undtagen med 
motorkøretøjer og motorcykler"), som følge af den økonomiske krise. Derudover vil de 
græske myndigheder yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til op mod 550 
unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som var under 25 år på datoen 
for ansøgningens indgivelse, idet afskedigelserne forekommer i regioner på NUTS II-niveau, 
som er støtteberettigede under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. 

Dette er den 15. ansøgning, som skal behandles under 2014-budgettet, og den vedrører 
anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 7 290 900 EUR til Irland. Den vedrører i alt 1 311 
støttemodtagere. Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 6. juni 2014 og suppleret 
med yderligere oplysninger i tiden frem til den 1. august 2014. Kommissionen har i 
overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at 
ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF. 

De græske myndigheder anfører, at den græske økonomi for sjette år i træk (2008-2013) er i 
dyb recession. Ifølge den græske statistikmyndighed, ELSTAT, er det græske BNP faldet med 
25,7 procentpoint siden 2008, det offentlige forbrug med 21 procentpoint og det private 
forbrug med 32,3 procentpoint, mens arbejdsløsheden er steget med 20,6 procentpoint.

                                               
1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
2 EUT L 347 af 30.12.2013, s. 855.
3 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
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Ydermere traf den græske regering i 2008 for at klare betalingerne på den udenlandske gæld 
upopulære foranstaltninger, såsom forhøjelse af skatteindtægterne, strømlining af de 
offentlige udgifter og nedskæring af lønningerne for offentligt ansatte. Lønningerne i den 
private sektor har også været faldende i et forsøg på at øge den græske økonomis 
konkurrenceevne. Siden 2008 har tusindvis af virksomheder indstillet deres aktiviteter og 
drejet nøglen om, hvilket har gjort deres ansatte ledige, og tusinder af selvstændige 
erhvervsdrivende har indstillet deres aktiviteter, hvilket har bidraget til en kraftig stigning i 
arbejdsløsheden. En øjeblikkelig virkning af den formindskede indkomst har været et fald i 
forbruget.

De græske myndigheder anfører, at eftersom Sprider Stores drev virksomhed i alle græske 
regioner, er afskedigelserne spredt over hele Grækenland og vil yderligere forværre 
arbejdsløshedssituationen, der allerede blev forværret som følge af den økonomiske og 
finansielle krise, og som forekommer at være særligt sårbar, idet Grækenland har de højeste 
arbejdsløshedsrater blandt EU's medlemsstater.

De individualiserede tilbud, der skal stilles til rådighed for afskedigede arbejdstagere, består 
af følgende foranstaltninger, som i kombination udgør en samordnet pakke af 
individualiserede tilbud: støtte inden for erhvervsvejledning og karriereplanlægning, 
uddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse, støtte til virksomhedsetablering, 
jobsøgningstilskud og tilskud til faglig uddannelse samt mobilitetstilskud.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede foranstaltninger, jf. 
artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive 
socialsikringsforanstaltninger. 

De græske myndigheder har forelagt alle de nødvendige garantier for følgende: 

– principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination vil blive respekteret i forhold 
til adgangen til de foreslåede foranstaltninger og gennemførelsen heraf

– de krav, der er fastsat i den nationale lovgivning og EU-lovgivningen vedrørende 
kollektive afskedigelser, er overholdt

– de påtænkte foranstaltninger modtager ikke finansiel støtte fra andre EU-fonde eller 
finansielle instrumenter, og eventuel dobbeltfinansiering undgås

– de påtænkte foranstaltninger komplementerer de foranstaltninger, der finansieres af 
strukturfondene 

– den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med de proceduremæssige og 
materielle EU-bestemmelser om statsstøtte.

Grækenland har meddelt Kommissionen, at kilderne til den nationale forfinansiering eller 
medfinansiering er Udviklingsministeriets program for offentlige investeringer.
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III. Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en 
anmodning om overførsel af et samlet beløb på 1 501 200 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) 
til EGF-budgetposten (04 04 01). 

Dette er det femtende overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt 
budgetmyndigheden til dato i 2014. 

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale bør Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i 
processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om 
mobilisering af fonden. 


