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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska 
fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det 
interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning (ansökan EGF/2014/009 EL/Sprider Stores från Grekland)
(COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2014)0620 – C8-0183/2014),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 
17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–
2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/20061,

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 
2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–20202, särskilt artikel 12,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning3, särskilt punkt 13,

– med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det 
interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

– med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

– med beaktande av en skrivelse från utskottet för regional utveckling,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0000/2014), och av följande 
skäl:

A. Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd 
till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B. Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt 
och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets 
och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet 
den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av 
den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska 
fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

                                               
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 EGT C 373, 20.12.2013, s. 1.
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C. Antagandet av förordningen om Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter, som återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet 
om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag 
till 60 procent av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, 
effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen 
och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, 
öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att innefatta 
egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta egna företag.

D. De grekiska myndigheterna lämnade in ansökan EGF/2014/009 EL/Sprider Stores den 
6 juni 2014 till följd av uppsägningarna av 761 arbetstagare från Sprider Stores S.A., ett 
företag verksamt inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt Nace rev. 2 
huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar). 

E. Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1. Europaparlamentet konstaterar att de grekiska myndigheterna lämnade in ansökan med 
stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, även kallat kriteriet för 
utnyttjande i krislägen, enligt vilket minst 500 personer som är arbetstagare eller 
egenföretagare antingen ska ha blivit uppsagda eller ska ha upphört med sin verksamhet 
under en referensperiod på fyra månader inom ett företag i en medlemsstat. Även 
arbetstagare och egenföretagare bland underleverantörer eller producenter i 
efterföljande produktionsled omfattas.

2. Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna lämnade in sin ansökan om 
ekonomiskt stöd från fonden den 6 juni 2014 och att kommissionen gjorde 
bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 7 oktober 2014. Parlamentet uppskattar 
den snabba bedömningsperioden på mindre än fem månader.

3. Europaparlamentet konstaterar att huvudorsakerna till uppsägningar, det vill säga 1) att 
hushållens disponibla inkomster minskat, till följd av att skattetrycket ökat och lönerna 
minskat (för anställda både inom den privata och inom den offentliga sektorn), vilket 
tillsammans med att arbetslösheten ökat lett till en kraftigt minskad köpkraft, och 2) att 
utlåningen till företag och privatpersoner drastiskt minskats på grund av att de grekiska 
bankerna haft brist på likvida medel kan knytas till den ekonomiska krisen och att 
Grekland därför är berättigat till ekonomiskt stöd från fonden.

4. Europaparlamentet noterar att detaljhandeln hittills har varit föremål för ytterligare tre 
ansökningar till fonden, även de baserade på den globala finansiella och ekonomiska 
krisen.

5. Europaparlamentet konstaterar att dessa uppsägningar kommer att ytterligare förvärra 
arbetslöshetssituationen i landet, som redan försämrats till följd av den ekonomiska och 
finansiella krisen. Grekland har den högsta arbetslösheten av EU:s medlemsstater. 

6. Europaparlamentet konstaterar att de grekiska myndigheterna, utöver de 
761 uppsägningarna, kommer att tillhandahålla individanpassade tjänster, 
samfinansierade via fonden, till uppemot 550 unga som varken arbetar eller studerar och 
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som ännu inte fyllt 30 år den dag ansökan lämnades in, i och med att 682 av 
uppsägningarna inträffade i Nuts 2-regioner som kan beviljas stöd enligt 
sysselsättningsinitiativet för ungdomar.

7. Europaparlamentet välkomnar att de grekiska myndigheterna, i syfte att snabbt ge 
arbetstagarna stöd, den 1 september 2014 beslutade att inleda de individanpassade 
tjänsterna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det 
föreslagna samordnade paketet.

8. Europaparlamentet välkomnar de grekiska myndigheternas förklaring att det 
samordnade paketet med individanpassade tjänster har utformats i samråd med 
företrädarna för de berörda stödmottagarna och de privatanställdas förbund i Grekland 
och att förslaget till ansökan diskuterades vid två möten i maj 2014 med
arbetsmarknadens parter, som rådfrågades om olika frågor beträffande innehållet i det 
integrerade åtgärdspaketet.

9. Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som ska tillhandahållas de 
arbetstagare som blivit arbetslösa består av följande åtgärder som tillsammans utgör ett 
samordnat paket med individanpassade tjänster: yrkesvägledning och stöd för 
upprättande av karriärutvecklingsplaner, utbildning, omskolning och yrkesutbildning, 

starta eget-bidrag, arbetssökarbidrag, utbildningsbidrag och flyttbidrag. 

10. Europaparlamentet gläder sig över att principerna om jämställdhet och icke-
diskriminering kommer att respekteras när det gäller tillgången till de föreslagna 
åtgärderna och deras genomförande.

11. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 
underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 
tidning.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till 
rådet och kommissionen.
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BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet 
med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/009 EL/Sprider 
Stores, från Grekland)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 
december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) 
och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/20061, särskilt artikel 15.4,

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om 
den fleråriga budgetramen för 2014–20202, särskilt artikel 12,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning3, särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) 
inrättades för att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars 
verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom 
världshandeln beroende på globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och 
ekonomisk kris som behandlas i förordning (EG) nr 546/20094 eller till följd av en ny 
global finansiell och ekonomisk kris, och för att underlätta deras återinträde på 
arbetsmarknaden.

(2) Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 1311/2013 inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

                                               
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 EGT C 373, 20.12.2013, s. 1.
4 EUT L 167, 29.6.2009, s. 26.
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(3) Grekland lämnade den 6 juni 2014 in en ansökan om att utnyttja fonden mot bakgrund 
av uppsägningar1 i företaget Sprider Stores S.A. i Grekland, och kompletterade 
ansökan med ytterligare uppgifter i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 
1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet 
från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4) I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 har Grekland beslutat att 
tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden även till 
unga som varken arbetar eller studerar.

(5) Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 
7 290 900 euro som Grekland ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 7 290 900 euro i 
åtagande- och betalningsbemyndiganden i Europeiska unionens allmänna budget för 2014.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

                                               
1 Enligt artikel 3 a i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringsåtgärder.
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MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande 
stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i 
världshandeln. 

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga 
budgetramen för 2014–20201 och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/20132 får det årliga 
belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen 
förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska 
kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 
2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, 
samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning3, till budgetmyndigheten lägga 
fram ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om 
överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas. 

II. Ansökan från Sprider Stores och kommissionens förslag 

Den 7 oktober 2014 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Grekland medel 
ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda 
från Sprider Stores, ett företag verksamt inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt 
Nace rev. 2 huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar) till följd 
av den ekonomiska krisen. De grekiska myndigheterna kommer dessutom att tillhandahålla 
individanpassade tjänster, samfinansierade via fonden, till uppemot 550 unga som varken 
arbetar eller studerar,

och som ännu inte fyllt 25 år den dag ansökan lämnades in, i och med att

uppsägningarna inträffade i Nuts 2-regioner som kan beviljas stöd enligt 
sysselsättningsinitiativet för ungdomar. 

Detta är den femtonde ansökan som behandlas under budgetåret 2014, och den innebär en 
användning av totalt 7 290 900 euro ur fonden för Greklands del. Det gäller totalt 1 311 
stödmottagare. Ansökan lämnades till kommissionen den 6 juni 2014 och kompletterades med 
ytterligare information fram till den 1 augusti 2014. Kommissionen har, i enlighet med alla 
tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller 
villkoren för ekonomiskt stöd från fonden. 

De grekiska myndigheterna hävdar att landets ekonomi för sjätte året i följd (2008–2013) 
befinner sig i en djup recession. Enligt Greklands statistikverk Elstat har landets BNP sedan 

                                               
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
3 EGT C 373, 20.12.2013, s. 1.
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2008 minskat med 25,7 %, medan den offentliga konsumtionen minskat med 21 % och den 
privata konsumtionen med 32,3 % samtidigt som arbetslösheten ökat med 20,6 %.

För att klara av betalningarna på sin utlandsskuld vidtog grekiska staten dessutom under 2008 
en rad impopulära åtgärder som att öka skatteinkomsterna, skära ned de allmänna utgifterna 
och minska de offentliganställdas löner. Inom den privata sektorn har lönerna också minskat, 
såsom ett led i strävandena att öka den grekiska ekonomins konkurrenskraft. Sedan 2008 har 
tusentals företag upphört med sin verksamhet och lagts ned, så att personalen sagts upp, och 
dessutom har tusentals egenföretagare upphört med sin verksamhet, vilket bidragit till att 
arbetslösheten ökat markant. En omedelbar effekt av de sänkta inkomsterna har blivit minskad 
konsumtion.

De grekiska myndigheterna framhåller att eftersom Sprider Stores fanns i alla grekiska 
regioner, är uppsägningarna spridda över hela Grekland och kommer att ytterligare förvärra 
arbetslöshetssituationen, som redan försämrats till följd av den ekonomiska och finansiella 
krisen och förefaller särskilt prekär då Grekland har den högsta arbetslösheten av EU:s 
medlemsstater.

De individanpassade tjänster som ska tillhandahållas för de arbetstagare som blivit arbetslösa 
består av följande åtgärder som tillsammans utgör ett samordnat paket med individanpassade 
tjänster: yrkesvägledning och stöd för upprättande av karriärutvecklingsplaner, utbildning, 
omskolning och yrkesutbildning, starta eget-bidrag, arbetssökarbidrag, utbildningsbidrag 
och flyttbidrag.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de 
stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om Europeiska fonden för 
justering för globaliseringsåtgärder. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder. 

De grekiska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om 

– att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga 
om vilka som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och vid genomförandet av 
dem,

– att de krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-
lagstiftningen är uppfyllda,

– att de föreslagna åtgärderna inte kommer att få något ekonomiskt stöd från andra av 
unionens fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer 
att förhindras,

– att de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera åtgärder som finansieras genom 
strukturfonderna, 

– att det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens 
förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Grekland har meddelat kommissionen att den nationella förfinansieringen eller 
samfinansieringen kommer från utvecklingsministeriets program för offentliga investeringar.
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III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till 
budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 7 290 900 euro från reserven 
för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens 
budgetpost (04 04 01). 

Detta är det femtonde förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten 
har fått hittills under 2014. 

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om 
fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i 
processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel 
ur fonden. 


