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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα  και 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, από την 
Ελλάδα)
(COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2014)0620 – C8-0183/2014),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1927/20061,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2014-20202, και ιδίως το άρθρο 12,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση3, και ιδίως το σημείο 13,

– έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της 
διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0000/2014),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα 
για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις 
συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου 
και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

                                               
1  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
2  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
3  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που 
απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση 
συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η 
διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για 
την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(ΕΤΠ),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη 
συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία 
στοχεύει στην επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, στην αύξηση της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου 
κόστους των προτεινόμενων μέτρων, στην αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την 
εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, χάρη στη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, στην 
επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων της συνεισφοράς ώστε να 
καλύπτουν τους αυτοαπασχολούμενους και τους νέους και στη χρηματοδότηση 
κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την  αίτηση EGF/2014/009 
EL/Sprider Stores στις 6 Ιουνίου 2014 μετά από 761 απολύσεις στην επιχείρηση Sprider 
Stores Α.Ε., μια επιχείρηση που δραστηριοποιείτο στον οικονομικό τομέα που εμπίπτει 
στον κλάδο 47 της NACE αναθ. 2 («Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών»), 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται 
στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1. επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει του κριτηρίου 
παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού 
ΕΤΠ, επίσης γνωστού ως κριτηρίου της οικονομικής κρίσης, το οποίο προϋποθέτει την 
απόλυση ή, αντίστοιχα, τη διακοπή δραστηριότητας τουλάχιστον 500 εργαζόμενων ή 
αυτοαπασχολούμενων, για περίοδο αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση σε 
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης ή, αντίστοιχα, της διακοπής 
δραστηριότητας εργαζόμενων ή αυτοαπασχολούμενων στο πλαίσιο της δραστηριότητας 
των προμηθευτών και των παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

2. σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά 
από το ΕΤΠ στις 6 Ιουνίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της 
στις 7 Οκτωβρίου 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία αξιολόγηση, η 
οποία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από πέντε μήνες·

3. συμφωνεί ότι τα γεγονότα που οδήγησαν στις απολύσεις, και πιο συγκεκριμένα: 1) η 
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών ―εξαιτίας της αύξησης της 
φορολογικής επιβάρυνσης, της μείωσης των μισθών (τόσο των ιδιωτικών όσο και των 
δημόσιων υπαλλήλων) και της αύξησης της ανεργίας― με αποτέλεσμα τεράστια πτώση 
στην αγοραστική δύναμη· 2) η δραστική μείωση των δανείων προς επιχειρήσεις και 
ιδιώτες λόγω της έλλειψης ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, συνδέονται με την 
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οικονομική κρίση και ότι κατά συνέπεια η Ελλάδα δικαιούται να λάβει  συνεισφορά 
από το ΕΤΠ·

4. σημειώνει ότι έως σήμερα, ο κλάδος λιανικών πωλήσεων έχει αποτελέσει το 
αντικείμενο  τριών ακόμη αιτήσεων για κινητοποίηση του ΕΤΠ, επίσης λόγω της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

5. επισημαίνει ότι οι απολύσεις θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση της ανεργίας, 
η οποία είναι ήδη οξυμένη λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης σε μια 
χώρα που χαρακτηρίζεται ήδη από το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των κρατών 
μελών· 

6. επισημαίνει ότι, παράλληλα προς τη στήριξη όσον αφορά τις 761 απολύσεις, οι 
ελληνικές αρχές θα προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση 
του ΕΤΠ σε έως και 550 νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) 
κάτω της ηλικίας των 30 ετών κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης, 
δεδομένου ότι οι 682 απολύσεις πραγματοποιήθηκαν στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 
2 που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

7. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους πάραυτα βοήθεια, οι 
ελληνικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών 
προς τους πληγέντες εργαζόμενους την 1η Σεπτεμβρίου 2014, αρκετά πριν από την 
τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη 
συντονισμένη δέσμη μέτρων·

8. επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι η συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί κατόπιν διαβούλευσης με τους 
εκπροσώπους των στοχευόμενων δικαιούχων και την Ομοσπονδία Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων Ελλάδος και ότι η προτεινόμενη αίτηση συζητήθηκε τον Μάιο του 2014 σε 
δύο συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι ερωτήθηκαν σχετικά με 
διάφορα θέματα που συνδέονται με το περιεχόμενο της ολοκληρωμένης δέσμης 
μέτρων· 

9. επισημαίνει ότι για τους απολυθέντες εργαζομένους προβλέπονται οι παρακάτω 
συνδυασμένες ενέργειες, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων 
υπηρεσιών: επαγγελματικός προσανατολισμός και στήριξη όσον αφορά τον σχεδιασμό 
της σταδιοδρομίας, κατάρτιση, επανεκπαίδευση και επαγγελματική επιμόρφωση, 
συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης, επιδόματα εύρεσης εργασίας, κατάρτισης και 
κινητικότητας· 

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόσβαση στις προτεινόμενες 
δράσεις και η εφαρμογή τους θα βασίζονται στις αρχές της ίσης και της μη διακριτικής 
μεταχείρισης·

11. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την
παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
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13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου 
του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα 
και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/009 EL/Sprider Stores 
υποβληθείσα από την Ελλάδα)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/20061, 
και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2014-20202, και ιδίως το άρθρο 12,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση3, και ιδίως το 
σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για 
να παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και στους μη μισθωτούς των 
οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην 
παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/20094, ή ως 
αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να 
τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

                                               
1 ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
2 ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
3 EE C 373, 20.12.2013, σ. 1.
4 ΕΕ L 167, 29.6.2009, σ. 26.
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(2) Το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 
του 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
1311/2013.

(3) Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις1

στην εταιρεία Sprider Stores A.E. στην Ελλάδα, στις 6 Ιουνίου 2014 και τη 
συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 
3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που 
ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες 
ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η 
Ελλάδα αποφάσισε να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες 
από το ΕΤΠ και σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης (EAEK).

(5) Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς ποσού 7 290 900 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 
2014, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την 
παροχή ποσού 7 290 900 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις 
πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

                                               
1 Κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ.



PR\1036518EL.doc 9/11 PE539.654v01-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να 
παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων 
διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για 
τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-20201 και του 
άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1309/20132, το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το 
μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά 
εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση3, για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο η Επιτροπή, σε 
περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, υποβάλλει στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο 
αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς 
διαλόγου. 

II. Η αίτηση της Sprider Stores και η πρόταση της Επιτροπής 

Στις 7 Οκτωβρίου 2014 η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση απόφασης σχετικά με την 
κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ελλάδας προκειμένου να υποστηριχθεί η επανένταξη στην 
αγορά εργασίας των απολυθέντων λόγω της οικονομικής κρίσης εργαζομένων της  Sprider 
Stores, η οποία δραστηριοποιείτο στον οικονομικό τομέα που εμπίπτει στον κλάδο 47 της 
NACE αναθ. 2 («Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών»). Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές θα προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες 
συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ σε έως και 550 νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης 
ή κατάρτισης 

(ΕΕΑΚ) κάτω της ηλικίας των 25 ετών κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης, 
δεδομένου ότι

οι απολύσεις πραγματοποιήθηκαν στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 που είναι επιλέξιμες 
στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. 

Αυτή είναι η δέκατη πέμπτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 
2014 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 7 290 900 EUR από το ΕΤΠ υπέρ της 
Ιρλανδίας. Αφορά συνολικά 311 δικαιούχους. Η αίτηση υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 6 
Ιουνίου 2014 και συμπληρώθηκε με επιπρόσθετα στοιχεία την 1η Αυγούστου 2014. Η 

                                               
1 ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
2 ΕΕ L 347, 30.12.2013, σ. 855.
3 EE C 373, 20.12.2013, σ. 1.
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Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του 
κανονισμού ΕΤΠ, η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς από το ΕΤΠ. 

Οι ελληνικές αρχές ισχυρίζονται ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση για έκτο 
συνεχόμενο έτος (2008-2013). Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., την Ελληνική Στατιστική Αρχή, 
σε σύγκριση με το 2008 το ελληνικό ΑΕγχΠ έχει μειωθεί κατά 25,7 εκατοστιαίες μονάδες, η 
δημόσια κατανάλωση κατά 21 εκατοστιαίες μονάδες και η ιδιωτική κατανάλωση κατά 32,3 
εκατοστιαίες μονάδες, ενώ η ανεργία έχει αυξηθεί κατά 20,6 εκατοστιαίες μονάδες.

Επιπλέον, για να αντεπεξέλθει στις πληρωμές εξωτερικού χρέους, η ελληνική κυβέρνηση 
έλαβε το 2008 αντιλαϊκά μέτρα, όπως η αύξηση των φορολογικών εσόδων, ο εξορθολογισμός 
των δημόσιων δαπανών και η μείωση των μισθών των δημόσιων υπαλλήλων. Οι μισθοί στον 
ιδιωτικό τομέα έχουν επίσης μειωθεί, σε μια απόπειρα να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής οικονομίας. Από το 2008 χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν σταματήσει τις 
δραστηριότητές τους και έχουν κλείσει απολύοντας το προσωπικό τους και χιλιάδες 
αυτοαπασχολούμενοι έχουν παύσει τις δραστηριότητές τους, συμβάλλοντας στην απότομη
αύξηση της ανεργίας. Άμεση συνέπεια του μειωμένου εισοδήματος ήταν η μείωση της 
κατανάλωσης.

Οι ελληνικές αρχές ισχυρίζονται ότι, επειδή η Sprider Stores είχε παρουσία σε όλες τις 
ελληνικές περιφέρειες, οι απολύσεις πλήττουν ολόκληρη την Ελλάδα και θα επιδεινώσουν 
περαιτέρω την κατάσταση της ανεργίας, η οποία είναι ήδη οξυμένη λόγω της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και η οποία εμφανίζεται ιδιαίτερα εύθραυστη, δεδομένου ότι η 
Ελλάδα έχει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών.

Για τους απολυθέντες εργαζομένους προβλέπονται οι παρακάτω συνδυασμένες ενέργειες, στο 
πλαίσιο μιας συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών: επαγγελματικός 
προσανατολισμός και στήριξη όσον αφορά τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, κατάρτιση, 
επανεκπαίδευση και επαγγελματική επιμόρφωση, συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης, 
επιδόματα εύρεσης εργασίας, κατάρτισης και κινητικότητας·

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα ανωτέρω μέτρα συνιστούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά 
εργασίας, στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
για το ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας. 

Οι ελληνικές αρχές παρέχουν όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα: 

– η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα βασίζεται στις 
αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη διακριτικής μεταχείρισης·

– πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία 
όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις·

– οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα 
ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή 
χρηματοδότηση·
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– οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· 

– η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ θα συμμορφώνεται με τους διαδικαστικούς 
και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι πηγή της εθνικής προχρηματοδότησης και 
συγχρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή υπέβαλε στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 1 501 200 EUR  από το 
αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλι 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ. 

Πρόκειται για την δέκατη πέμπτη πρόταση για την κινητοποίηση του Ταμείου που 
υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2014. 

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 4 του κανονισμού για το ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
οφείλει να συμμετάσχει στη διαδικασία, προκειμένου να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη 
και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων για παροχή στήριξης από το Ταμείο. 


