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Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

ansökan EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities - Grekland 

Europaparlamentets resolution av den 25 mars 2015 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/2014/015 GR/Attica publishing activities från Grekland) (COM(2015)0040 – C8-

0031/2015 – 2015/2032(BUD)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2015)0040 – C8-0031/2015), 

– 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 (EGF-förordningen), 

– 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 skrivelsen från utskottet för regional utveckling, 

                                                 
1  EUT L 347, 20.12.2013, s. 855. 
2  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884. 
3  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 



– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0051/2015), och av följande 

skäl: 

A. Unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge 

kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande 

strukturförändringar inom världshandeln eller den globala finansiella och ekonomiska 

krisen 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). 

C. Antagandet av EGF-förordningen, som återspeglar överenskommelsen mellan 

parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens 

ekonomiska bidrag till 60 % 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/2014/015 GR/Attica publishing 

om ekonomiskt stöd från fonden efter 705 uppsägningar i 46 företag verksamma i Nace 

rev. 2 huvudgrupp 58 (förlagsverksamhet)1 i Nuts 2-regionen2 Attika (EL 30) i 

Grekland. 

E. Ansökan uppfyller kriterierna för stöd som fastställs i EGF-förordningen.  

1. Europaparlamentet konstaterar att villkoren enligt artikel 4.1 b i EGF-förordningen om 

fonden är uppfyllda. Parlamentet håller därför med kommissionen om att Grekland är 

berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning. 

2. Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna lämnat in sin ansökan om 

ekonomiskt stöd från fonden den 4 september 2014, att ansökan kompletterats med 

ytterligare uppgifter fram till den 13 november 2014 och att kommissionen gjort 

bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 3 februari 2015.  

3. Europaparlamentet välkomnar att de grekiska myndigheterna, i syfte att snabbt ge 

arbetstagarna stöd, den 28 november 2014 beslutade att inleda de individanpassade 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 

om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring 
av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda 
statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1). 

2  Kommissionens förordning (EU) nr 1046/2012 av den 8 november 2012 om tillämpning 
av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en 
gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) vad gäller 
inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen (EUT L 310, 
9.11.2012, s. 34). 



åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det 

föreslagna samordnade paketet. 

4. Europaparlamentet anser att uppsägningarna i förlagsbranschen i Attika-regionen är 

kopplade till den globala finansiella och ekonomiska krisen som å ena sidan minskat 

hushållens disponibla inkomster vilket lett till en kraftigt minskad köpkraft och behovet 

att prioritera inköpen och undvara sådant som inte uppfattas som nödvändigt för 

vardagslivet såsom tidskrifter och dagstidningar, och å andra sidan kraftigt minskat 

utlåningen till företag och privatpersoner, vilket beror på att de grekiska bankerna haft 

brist på likvida medel. 

5. Europaparlamentet noterar att hittills har förlagsverksamhet varit föremål för en annan 

ansökan till fonden.1 

6. Europaparlamentet noterar att dessa uppsägningar förväntas få enorma negativa 

konsekvenser för Attika-regionen som redan är den av de 12 grekiska regionerna som 

har flest antal arbetslösa.  

7. Europaparlamentet noterar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster 

som ska samfinansieras främst omfattar stöd till nya företag i form av stöd till 

egenföretagare (1 200 000 EUR) men även utgörs av yrkesvägledning, 

utbildningsåtgärder, bland annat yrkesutbildning (1 104 000 EUR) och 

utbildningsbidrag (828 000 EUR) samt arbetssökar- och flyttbidrag.  

8. Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster 

har tagits fram i samråd med företrädare för de berörda stödmottagarna. Parlamentet 

påpekar med tillfredsställelse att det var stödmottagarna som föreslog att det grekiska 

arbetsmarknadsdepartementet skulle ansöka om stöd från fonden och ger sitt 

erkännande till dess snabba effekter och ändamålsenlighet.  

9. Europaparlamentet anser att vid utarbetandet av de individanpassade tjänsterna var det 

särskilt viktigt att företrädare för de berörda stödmottagarna fick en samordnande roll 

och involverades i arbetet, eftersom uppsägningarna gjordes i 46 olika företag i 

förlagsbranschen. 

10. Europaparlamentet välkomnar att alla stödberättigade uppsagda arbetstagare förväntas 

delta i de stödåtgärder som finansieras av fonden. 

11. Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas 

anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och att erkänna den kompetens 

som förvärvats under hela yrkeslivet. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som 

erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas 

utan också till det näringslivets faktiska behov. 

12. Europaparlamentet välkomnar att alla stödberättigade uppsagda arbetstagare har 

erbjudits yrkesvägledning bestående av olika steg som ska ge dem individanpassad, 

personlig rådgivning och planer för återinträde på arbetsmarkanden. 

13. Parlamentet betonar att fonden endast får samfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder 

som leder till hållbar och långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet 

                                                 
1  EGF/2009/024 NL Noord Holland och Zuid Holland huvudgrupp 58 (COM(2010)0532 

av den 1.10.2010). 



från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning 

eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer. 

14. Europaparlamentet konstaterar att det maximibelopp som finns tillgängligt genom 

fonden, 15 000 EUR, beviljas till 80 utvalda arbetstagare såsom bidrag för att de 

grundar egna företag. Parlamentet understryker att denna åtgärd syftar till främja 

entreprenörskap genom tillhandahållande av ekonomiskt stöd till bärkraftiga 

företagsinitiativ, vilket på medellång sikt borde generera ytterligare arbetstillfällen. 

15. Europaparlamentet noterar att ungefär 80 arbetstagare kommer att beviljas flyttbidrag i 

syfte att ge stöd till arbetstagare som accepterar en anställning på annan ort och därmed 

måste flytta. 

16. Europaparlamentet konstaterar att bidraget till förberedande åtgärder och åtgärder för 

förvaltning, information, marknadsföring, kontroll och rapportering uppgår till 3,36 % 

av den totala budgeten. Parlamentet noterar vidare att man har planerat att använda 

nästan hälften av denna budget till information och marknadsföring. 

17. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet. 

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 

underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning. 

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till 

rådet och kommissionen. 



BILAGA 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan 

EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities från Grekland) 

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, 

beslut (EU) 2015/642.) 

 


