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Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 

aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/003 GR/Attica detailhandel  

Resolutie van het Europees Parlement van 30 november 2017 over het voorstel voor een 

besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van 

middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van 

Griekenland – EGF/2017/003 GR/Attica detailhandel) (COM(2017)0613 – C8-0360/2017 

– 2017/2229(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2017)0613 – C8-0360/2017), 

– gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering 

(2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/20061 (EFG-

verordening), 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 

bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20202, en met name 

artikel 12 hiervan, 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 

samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer3 (IIA van 2 december 

2013), en met name punt 13, 

– gezien Speciaal verslag nr. 7/2013 van de Rekenkamer waarin wordt vastgesteld dat het 

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) Europese meerwaarde heeft 

opgeleverd wanneer het werd gebruikt voor de medefinanciering van diensten of 

uitkeringen voor ontslagen werknemers die normaal gesproken geen onderdeel 

uitmaken van het stelsel van werkloosheidsuitkeringen van de lidstaten, 

– gezien de trialoogprocedure als bedoeld in punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord 

                                                 
1  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855. 
2  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884. 
3  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1. 



van 2 december 2013, 

– gezien zijn resoluties aangenomen sinds januari 2007 over het inzetten van het EGF, 

waarvan de opmerkingen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken over de 

achtereenvolgende toepassingen deel uitmaken, 

– gezien de brief van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, 

– gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0367/2017), 

A. overwegende dat de Unie wetgevings- en begrotingsinstrumenten in het leven heeft 

geroepen om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote structurele 

veranderingen in de wereldhandelspatronen of de wereldwijde financiële en economische 

crisis ondervinden, en hen te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt; 

B. overwegende dat Griekenland aanvraag EGF/2017/003 GR/Attica detailhandel heeft 

ingediend voor een financiële bijdrage uit het Fonds naar aanleiding van 725 ontslagen in 

negen ondernemingen waarvan de activiteiten behoren tot de economische sector van de 

detailhandel in de regio Attica en tien andere regio's1;  

C. overwegende dat de aanvraag was ingediend op grond van de criteria voor steunverlening 

van artikel 4, lid 2, van de EFG-verordening; 

D. overwegende dat Griekenland het verband tussen deze ontslagen en de wereldwijde 

financiële en economische crisis legt met het argument dat de Griekse economie tijdens 

zes opeenvolgende jaren (2008‑ 2013) een diepe recessie heeft doorgemaakt; 

overwegende dat tussen 2008 en 2016 het Griekse bbp met 26,2 % en de 

overheidsconsumptie met 22,8 % is gedaald, terwijl er in het land 700 000 werklozen zijn 

bijgekomen; overwegende dat Griekse regeringen sinds 2008, met het oog op de 

afbetaling van buitenlandse schulden, de belastingen aanzienlijk verhoogd, de 

overheidsuitgaven gestroomlijnd en de salarissen in de overheidsdiensten verlaagd 

hebben, met name pensioenen, terwijl ook de lonen in de private sector lager zijn als 

gevolg van de combinatie van het toegepaste beleid; overwegende dat de lagere inkomsten 

hebben geleid tot een consumptiedaling, die de detailhandel zwaar heeft getroffen; 

1. is het met de Commissie eens dat is voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in 

artikel 4, lid 2, van de EFG-verordening, en dat Griekenland derhalve recht heeft op een 

financiële bijdrage ter hoogte van 2 949 150 EUR, wat overeenkomt met 60 % van de 

totale kosten van 4 915 250 EUR; 

2. merkt op dat de Commissie de termijn van twaalf weken na de ontvangst van de volledige 

aanvraag van de Griekse autoriteiten heeft gerespecteerd, aangezien zij haar beoordeling 

van de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van een financiële bijdrage heeft 

afgerond op 23 oktober 2017 en het Parlement hiervan diezelfde dag nog in kennis heeft 

gesteld; 

                                                 
1  Oost-Macedonië en Thracië (EL11), Centraal-Macedonië (EL12), West-Macedonië 

(EL13), Thessalië (EL14), Epirus (EL21), West-Griekenland (EL23), Centraal 
Griekenland (EL24), Peloponnesos (EL25), zuidelijke Egeïsche Zee (EL42) en Kreta 
(EL43). 



3. constateert dat de negen getroffen ondernemingen winkels en supermarkten bezitten die 

consumptiegoederen verkopen; betreurt het dat de detailverkoop tussen 2008 en 2015 

sterk is gedaald, van 60 % voor huishoudelijke apparaten tot 30 % voor detailhandelaren 

in de voedingssector en 23 % voor supermarkten; 

4. erkent dat de ontslagen rechtstreeks verband houden met de teruggang van de sector 

sinds 2008; merkt op dat er in de periode 2008-2015 in de detailhandel, de maakindustrie 

en de bouwsector 164 000 banen verloren gegaan zijn, samen goed voor 64,2 % van het 

totaal aantal verloren banen; 

5. brengt in herinnering dat de economische crisis de koopkracht van de Griekse gezinnen 

sinds 2008 sterk onder druk heeft gezet; constateert dat de drastische vermindering van de 

leningen aan ondernemingen en particulieren gevolgen heeft gehad voor de 

ondernemingen in de detailhandelssector; betreurt het dat de combinatie van deze twee 

factoren heeft geleid tot een sterke daling van het totale indexcijfer van de omzet van de 

detailhandel, met een afname van meer dan 63 % tijdens de periode 2008‑ 2016; wijst 

erop dat de bezuinigingsmaatregelen sinds 2008, met name loonsverlagingen, het 

opnieuw onderhandelen over huurovereenkomsten en het uitstel van de vervaldata van 

facturen, de verslechtering van de situatie niet hebben kunnen voorkomen;  wijst erop dat 

hieruit blijkt dat de economische crisis met de toegepaste maatregelen niet doeltreffend 

en op de lange termijn kon worden aangepakt; 

6. benadrukt met bezorgdheid dat de regio Attica, waar meer dan 70 % van de ontslagen is 

gevallen, een werkloosheidspercentage kent van 22,9 %, terwijl in de andere tien regio’s 

het percentage uiteenloopt tussen 19,5 % in de Egeïsche regio tot 26,8 % in de regio’s 

Epirus en West-Macedonië; is bezorgd dat dergelijke ontslagen de 

werkloosheidsproblemen waarmee deze regio's sinds het begin van de economische en 

financiële crisis te kampen hebben nog kunnen verergeren; merkt met name op dat 31,8 % 

van de bevolking van Attica risico loopt op armoede of sociale uitsluiting; 

7. merkt op dat Griekenland vijf soorten maatregelen plant: (i) loopbaanbegeleiding, 

(ii) opleiding, omscholing en beroepsopleiding, (iii) bijdrage aan het opstarten van een 

bedrijf, (iv) toelage voor het zoeken naar werk en opleidingstoelage, (v) subsidie voor het 

scheppen van banen; 

8. onderstreept dat 85,2 % van de beoogde begunstigden ouder zijn dan 55 jaar, en 24,8 % 

ouder dan 64 jaar; betreurt het dat het niet mogelijk was tot een werkbare oplossing te 

komen om hun ontslag te vermijden, in het bijzonder omdat het zoeken naar een nieuwe 

baan door de anciënniteit in het beroep nog wordt bemoeilijkt; is ingenomen met het 

besluit van Griekenland om werknemers beroepsopleidingen aan te bieden die aansluiten 

op hun behoeften, met name die van de oudere begunstigden, en op de actuele vereisten 

van de arbeidsmarkt; 

9. wijst met voldoening op het feit dat het gecoördineerde pakket van individuele 

dienstverlening werd opgesteld in overleg met de secretaris-generaal en de 

vertegenwoordigers van het Arbeidsinstituut van de Griekse Algemene Confederatie van 

werknemers (GSEE); herinnert eraan dat een sterke sociale dialoog op basis van 

wederzijds vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid het beste instrument vormt voor 

het vinden van op consensus gebaseerde oplossingen en gezamenlijke standpunten bij het 

voorzien, voorkomen en beheren van processen van herstructurering; onderstreept dat een 

dergelijke dialoog zou helpen om het verlies van banen, en dus een beroep op het Fonds, 

te voorkomen; 



10. stelt vast dat de maatregelen inzake inkomenssteun 34,72 % zullen uitmaken van het 

totale pakket van individuele maatregelen, hetgeen net onder het maximum van 35 % ligt 

dat is vastgelegd in de EFG-verordening en een veel hoger percentage betreft dan hetgeen 

voor andere recente gevallen is voorgesteld; herinnert eraan dat deze acties afhankelijk 

zijn gesteld van de actieve deelname van de beoogde begunstigden aan 

opleidingsactiviteiten en activiteiten in verband met het zoeken van een baan; 

11. wijst erop dat de Griekse autoriteiten bevestigen dat voor de subsidiabele maatregelen 

geen steun uit andere financieringsinstrumenten van de Unie wordt ontvangen;  

12. herinnert eraan dat het door het EFG gesteunde gecoördineerde pakket van individuele 

dienstverlening gericht moet zijn op initiatieven die bijdragen tot werkgelegenheid, tot de 

vaardigheden van werknemers en tot de maximale benutting van hun beroepservaring met 

het oog op een betere aansluiting op de bedrijfswereld, inclusief coöperatieve 

ondernemingen, en moet worden gecoördineerd met bestaande programma's van de Unie, 

waaronder het Europees Sociaal Fonds; is ervan overtuigd dat een samenhangende 

strategie het risico op verplaatsing van de industriële productie zou kunnen verminderen 

en gunstige voorwaarden zou kunnen creëren voor de hervestiging van de productie in de 

Unie; onderstreept dat een gedegen beleid voor het voorkomen en anticiperen van 

herstructureringen voorrang moet krijgen op de benutting van het Fonds; benadrukt tevens 

het belang van een echt industrieel beleid op het niveau van de Unie, dat zorgt voor 

duurzame en inclusieve groei; 

13. wijst op de bezorgdheid die het Parlement reeds in zijn resolutie van 15 september 2016 

over de werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor 

aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 20141  heeft geuit over de grote 

verschillen tussen de aangevraagde steun uit het EFG en de bedragen die door de lidstaten 

worden terugbetaald; verzoekt de Commissie bij de lidstaten te blijven aandringen op 

meer realistische ramingen van de te verwachten kosten, om zodoende de noodzaak 

vervolgens middelen terug te vorderen tot een minimum te beperken; 

14. herinnert eraan dat overeenkomstig artikel 7 van de EFG-verordening het ontwerp van 

het gecoördineerde pakket gepersonaliseerde diensten in moet spelen op toekomstige 

arbeidsmarktperspectieven en de op die markten benodigde vaardigheden, en verenigbaar 

moet zijn met de overgang naar een grondstoffenefficiënte en duurzame economie; 

15. herhaalt dat uit het EFG afkomstige steun niet in de plaats mag komen van maatregelen 

waartoe ondernemingen verplicht zijn krachtens de nationale wetgeving of collectieve 

overeenkomsten, noch van maatregelen voor de herstructurering van ondernemingen of 

sectoren;  

16. herhaalt zijn oproep aan de Commissie om ervoor te zorgen dat alle documenten in 

verband met EFG-zaken openbaar toegankelijk zijn; 

17. hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit; 

18. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen 

en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie; 

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan 
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de Raad en de Commissie. 



 

BIJLAGE 

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor 

aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Griekenland – EGF/2017/003 GR/Attica 

detailhandel) 

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de 

definitieve handeling: Besluit (EU) 2018/6.) 

 


