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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016)0210 – C8-0149/2016), 

– 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 (nedan kallad 

förordningen om fonden), 

– 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, (nedan kallat det interinstitutionella 

avtalet av den 2 december 2013) särskilt punkt 13, 

– med beaktande av de fem tidigare ansökningarna till fonden med anknytning till 

detaljhandeln, 

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 13 april 2016 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering 

för globaliseringseffekter (EGF/2016/000 TA 2016 – tekniskt stöd på kommissionens 

initiativ)4, 

                                                 
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. 
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– 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, 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0181/2016), och av följande 

skäl: 

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

kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av följderna av genomgripande 

strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och 

ekonomiska krisen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden. 

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) stöder 

arbetstagare som har blivit uppsagda från små och medelstora företag och 

multinationella företag, oberoende av den politik eller de intressen som låg bakom 

beslutet om nedläggning, särskilt när det gäller de sistnämnda. Förordningen om fonden 

och unionens handelspolitik bör ytterligare inriktas på hur arbetstillfällen, produktion 

och know-how kan tryggas inom unionen. 

B. Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som är i behov av stöd 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 fonden. 

C. Grekland lämnade in ansökan EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa om ekonomiskt 

stöd från fonden efter uppsägningar inom den ekonomiska sektor som i Nace rev. 2 

klassificeras under huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och 

motorcyklar) i Nuts 2-regionerna Mellersta Makedonien (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) 

och Thessalien (Θεσσαλία) (EL14). Det förväntas att 557 uppsagda arbetstagare, samt 

543 unga under 30 år som varken arbetar eller studerar och som är från samma regioner 

deltar i åtgärderna. Arbetstagarna sades upp efter det att Supermarket Larissa ABEE 

hade gått i konkurs och lagts ner.  

D. Ansökan lämnades in med stöd av insatskriterierna i artikel 4.1 a i förordningen om 

fonden, enligt vilken minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en 

referensperiod på fyra månader inom ett företag i en medlemsstat, inklusive sådana 

arbetstagare som är anställda bland underleverantörer eller producenter i efterföljande 

produktionsled och/eller egenföretagare vars verksamhet har upphört. 

1. Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att villkoren enligt artikel 4.1 a i 

förordningen om fonden är uppfyllda och att Grekland därför är berättigat till 

ekonomiskt stöd på 6 468 000 EUR enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de 

totala kostnaderna på 10 780 000 EUR. 

2. Europaparlamentet konstaterar att den ekonomiska ersättningen kommer att rikta sig till 

557 uppsagda arbetstagare, varav 194 är män och 363 är kvinnor. 

3. Europaparlamentet påminner om att 543 unga under 30 år som varken arbetar eller 

studerar i samma region kan tillhandahållas individanpassade tjänster såsom 



 

 

yrkesvägledning inom ramen för ungdomssysselsättningsinitiativet. 

4. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor 

från och med den dag då ansökan från de grekiska myndigheterna togs emot, den 

26 november 2015, fram till dess att kommissionen avslutade sin bedömning av 

huruvida ansökan uppfyllde villkoren för ekonomiskt stöd, den 14 april 2016, och 

underrättade parlamentet om detta den 15 april 2016. 

5. Europaparlamentet konstaterar att utöver de 557 uppsagda arbetstagarna förväntas 543 

unga under 30 år som varken arbetar eller studerar och som är från samma regioner 

delta i åtgärderna och ges individanpassade tjänster som samfinansieras av fonden. 

Parlamentet konstaterar att orsaken till de grekiska myndigheternas begäran att 

inkludera unga som varken arbetar eller studerar i dessa åtgärder är bristen på 

sysselsättning i regionen i förhållande till de många arbetssökande – 73,5% av de 

arbetslösa har varit arbetslösa i över 12 månader i Thessalien (Eurostat). 

6. Europaparlamentet noterar att som en konsekvens av den grekiska ekonomins djupa 

recession följt av en minskning av hushållens konsumtion och köpkraft var 

försäljningsvolymerna i detaljhandeln med livsmedel, drycker och tobak mer än 30 % 

lägre 2015 än volymerna i början av krisen 2008. Parlamentet konstaterar att 

Supermarket Larissas försäljning följt samma nedåtgående trend. 

7. Europaparlamentet noterar därför att Supermarket Larissa, som är ett kooperativ 

bestående av små livsmedelsbutiker som bildades 1986 med 42 butiker och 600 

anställda, inte kunde klara sina förluster och var tvunget att lägga ner sina butiker under 

det andra kvartalet 2014. Parlamentet påpekar att man trots åtstramningsåtgärderna, 

särskilt lönesänkningar (–30 %), omförhandling av hyreskontrakt och senareläggning av 

förfallodagen för räkningar inte kunde förhindra detta. Parlamentet noterar att denna 

situation också beror på den drastiska minskningen av lån till företag i ett sammanhang 

där Europeiska centralbankens kvantitativa lättnader inte lyckades få igång 

långivningen. Parlamentet noterar att detta är ett dramatiskt resultat av borgenärernas 

kontinuerliga tryck på Grekland och av den europeiska åtstramningspolitiken. 

8. Europaparlamentet välkomnar att de grekiska myndigheterna den 26 februari 2016 

beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna, innan beslutet att bevilja stöd från 

fonden för det föreslagna samordnade paketet fattades.  

9. Parlamentet noterar också att inkomststödjande åtgärder kommer att vara strikt 

begränsade till ett högsta belopp på 35 % av totalkostnaderna för paketet med 

individanpassade tjänster, i enlighet med förordningen om fonden, och att dessa 

åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i 

utbildning. 

10. Europaparlamentet konstaterar att även om kooperativet vidtog vissa 

åtstramningsåtgärder såsom lönesänkningar, omförhandling av hyresavtalen, 

uppskjutande av förfallodagen för räkningar, erbjudanden om billigare varor, lägre 

driftskostnader, tvingades man stänga ner den ena butiken efter den andra. 

11. Europaparlamentet konstaterar att de åtgärder som Grekland planerat för de uppsagda 

arbetstagarna och för unga som varken arbetar eller studerar omfattar följande 

kategorier: yrkesvägledning; utbildning, omskolning och yrkesutbildning; starta eget-



 

 

bidrag; aktivitetsstöd och utbildningsbidrag; flyttbidrag. 

12. Europaparlamentet noterar det ganska höga beloppet (15 000 EUR) som ska utgå som 

en del av de individanpassade tjänsterna till de arbetstagare eller unga som varken 

arbetar eller studerar och som vill starta eget. Parlamentet konstaterar samtidigt att ett 

stort antal uppsagda arbetstagare har företagarbakgrund vilket ökar deras möjligheter att 

lyckas i denna bransch. 

13. Europaparlamentet noterar möjligheten att vissa av de nya företagen kommer att ta 

formen av sociala kooperativ, och välkomnar i detta sammanhang de grekiska 

myndigheternas ansträngningar att förbättra den sociala ekonomiska sektorn i Grekland. 

14. Europaparlamentet noterar vikten av att lansera en informationskampanj för att nå unga 

som varken arbetar eller studerar och som kan omfattas av dessa åtgärder. Parlamentet 

erinrar om sin ståndpunkt att unga som varken arbetar eller studerar måste få hjälp på ett 

permanent och hållbart sätt. 

15. Europaparlamentet välkomnar det faktum att det samordnade paketet med 

individanpassade tjänster inrättades genom ytterligare samråd med representanter för de 

berörda stödmottagarna och arbetsmarknadens parter. 

16. Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade 

tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad 

kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar 

ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden. 

17. Europaparlamentet framhåller behovet av att förbättra alla arbetstagares anställbarhet 

med hjälp av anpassad utbildning och förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det 

samordnade paketet kommer att tillgodose både arbetstagarnas och näringslivets behov. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i framtida förslag lämna mer 

information om de sektorer som har potential att växa och därför att anställa, och att 

samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansiering från fonden, inbegripet 

om kvaliteten på sysselsättningen i fråga och hur många som kan återintegreras tack 

vare insatser via fonden. 

19. Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som 

avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument.  

20. Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen har infört 

efter parlamentets begäran att göra bidragen snabbare tillgängliga. Parlamentet noterar 

den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur 

effektivt ärendena behandlas. 

21. Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen att säkra 

allmänheten tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur 

fonden. 

22. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet. 

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 

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



 

 

tidning. 

24. 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 från Grekland – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) 

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

beslut (EU) 2016/990.) 


