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KORTFATTAD MOTIVERING

Utan att på något vis göra någon heltäckande utvärdering av globaliseringen som sådan kan 
man i alla fall konstatera att den jämte sina positiva bidrag även för med sig en del negativa 
företeelser. Dessa försöker förståeligt nog även EU att reagera på. Trots en rad olika insatser 
går det emellertid inte att helt eliminera de oönskade effekterna med hjälp av de befintliga 
åtgärderna och den befintliga politiken. Och även om man kan hålla med om att det 
effektivaste sättet att reagera på strukturförändringar i världshandeln och deras följder för 
arbetstagarna är att vidta proaktiva åtgärder såsom investeringar för att skapa nya 
arbetstillfällen, stödja och uppmuntra företagande, öka finansieringen av vetenskap och 
forskning, öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och på så vis skapa förutsättningar för att 
öka Europas konkurrenskraft i stort, så är Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter ändå att välkomna. Och detta av flera skäl.

Om kommissionen har för avsikt att skicka en positiv signal om att EU-organen och 
medlemsstaterna vill medverka till att lösa de problem som är förenade med förändringarna i 
den internationella handeln och deras följder för arbetstagarna så kan denna strävan stödjas. 
Naturligtvis med vetskapen om att fondens möjligheter till dels är begränsade och dessutom 
under förutsättning att kriterierna och bestämmelserna för denna fond är transparenta och så 
enkla som möjligt, så att den med sin begränsade betydelse åtminstone kan få en viss effekt. 
Vidare är det viktigt att beakta en del faktorer som kommer att inverka på hur fonden fungerar 
och uppfattas. Exempelvis rättvis tillgång och lika villkor och chanser för alla medlemsstater
(små och stora) samt möjlighet att i händelse av problem använda fondens medel inte bara för 
stora utan framför allt för små och medelstora företag, som är de som mest påverkas av 
fluktuationerna och som samtidigt utgör det stora flertalet och är själva grunden för EU:s 
arbetsgivarstruktur.

Av dessa och andra skäl är det därför motiverat att göra de föreslagna ändringarna och 
anpassningarna av den ursprungliga texten, som kommissionen lagt fram inom ramen för 
fondprojektet. En tvistefråga är framför allt kriterierna för att få tillgång till fondens medel. 
Kommissionens förslag väcker farhågor om överträdelser av principen om att likabehandling
skall tillämpas utan hänsyn till hur stora medlemsstater eller företag skall vara för att få hjälp 
från fonden. Man bör exempelvis komma ihåg att 99 % av EU:s företag är små och 
medelstora och att 92 % av dessa har färre än tio anställda. Av denna anledning är det 
lämpligt att justera villkoret på minst 1 000 anställda för att företag skall kunna ansöka om 
fondmedel. Tillsammans med andra kriterier skulle detta villkor även göra fonden mycket 
svårtillgänglig för små medlemsstater, som redan uttryckt reservationer i diskussionerna.

Lika kontroversiell är principen om att fonden skall användas vid produktionsutflyttning till 
tredjeländer. Det faktum att den inte skulle kunna tillgripas i händelse av förlust av 
arbetstillfällen inom EU, trots att följderna är desamma av denna utflyttning som sker i jakt på 
gynnsammast tänkbara produktionsvillkor, skulle leda till att det uppstod olika ”skikt” av 
arbetslösa. Med förberedelserna inför en ytterligare utvidgning av EU (närmast Bulgarien och 
Rumänien) skulle dessutom problemen förvärras ytterligare. Det är fara värt att företagen 
hellre kommer att försöka flytta produktionen utanför EU, vilket naturligtvis inte ligger i 
unionens intresse. Eftersom fonden skall vara till för snabba insatser vid oförutsedda och 
plötsliga ekonomiska förändringar bör kriterierna vara enkla och förfarandet för godkännande 
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och utnyttjande av dess medel kortast möjligt. Dessa principer låter sig svårligen inarbetas i 
kommissionens förslag, men en del justeringar som ITRE-utskottet föreslår går just i denna 
riktning.

Föredraganden anser att en viktig beståndsdel i inrättandet och den efterföljande 
användningen av fonden är ett aktivt deltagande, inte bara av arbetsgivare och institutioner i 
de enskilda medlemsstaterna utan även av arbetsmarknadens parter. Efter samråd bör deras 
ståndpunkter tas med i beslutsprocessen. Extra uppmärksamhet bör ägnas åt den grupp 
arbetstagare som på grund av sin höga ålder har stora problem på arbetsmarknaden, i 
synnerhet som denna grupp blir allt större inom EU. För människor i 50-årsåldern är det 
problematiskt att söka jobb och i lika hög grad att byta yrkesinriktning. Enligt föredraganden 
är det emellertid inte riktigt att fastställa en precis åldersgräns på 50 år, för problemet med 
byte av jobb eller förlorad anställning berör människor i ett större åldersspann runtomkring 
denna gräns. Dessutom finns det särdrag inom olika yrken som gör att åldersgränsen för vad 
som är att betrakta som ”äldre” och ”mindre användbara” arbetstagare sjunker i förhållande 
till gängse uppfattning. Ändringarna av det ursprungliga förslaget syftar även till att beakta 
villkor som gäller i nationella ordningar om exempelvis pensionering.

Föredraganden i ITRE-utskottet är övertygad om att en viktig förutsättning för fondens 
existens och användning är att det görs en omfattande och objektiv bedömning av 
instrumentets effektivitet i förhållande till det ursprungliga syftet samt att lämpliga kriterier 
(bl.a. beträffande budgetens storlek) fastställs på grundval av de erfarenheter som gjorts, detta 
för att undvika att fonden blir en rent formell och administrativt tungrodd sak utan den 
nödvändiga effekten för EU:s medlemsstater och deras invånare.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) Fonden bör tillhandahålla särskilt 
engångsstöd för att hjälpa arbetstagare att 
komma tillbaka in på arbetsmarknaden i 
områden eller sektorer som drabbats av en 
allvarlig ekonomisk störning.

(2) Med tanke på Europaparlamentets 
resolution av den 5 juli 2006 med titeln ”En 
politik till stöd för EU:s 
tillverkningsindustri – mot en mer 
integrerad industripolitik”, där inrättandet 
av fonden välkomnas och där det framhålls 
att den bör inriktas på att hjälpa 
arbetstagare som har friställts till följd av 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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globaliseringen att hitta nya arbeten, bör
fonden tillhandahålla särskilt engångsstöd 
för att hjälpa arbetstagare att komma tillbaka 
in på arbetsmarknaden i områden eller 
sektorer som drabbats av en allvarlig 
ekonomisk störning.

Motivering

Vid omröstningen den 4 juli 2006 om betänkandet ”En politik till stöd för EU:s 
tillverkningsindustri – mot en mer integrerad industripolitik” (föredragande: Joan Calabuig 
Rull) antog Europaparlamentet i ändringen till punkt 33 formuleringen ”Europaparlamentet 
välkomnar” inrättandet av fonden.

Ändringsförslag 2
Artikel 2, inledningen

Ekonomiskt stöd skall lämnas från fonden 
när genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln leder till en allvarlig 
ekonomisk störning, i synnerhet en kraftigt 
ökad import till EU eller successivt 
minskade marknadsandelar för EU inom en 
viss sektor eller en utflyttning av ekonomisk 
verksamhet till tredjeländer, som får till följd 
att

Ekonomiskt stöd skall lämnas från fonden 
när genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln leder till en allvarlig 
ekonomisk störning, i synnerhet en kraftigt 
ökad import till EU eller successivt 
minskade marknadsandelar för EU inom en 
viss sektor eller en utflyttning av ekonomisk 
verksamhet till tredjeländer eller till en 
annan medlemsstat med lägre 
arbetskostnader, som får till följd att

Motivering

Med det ursprungliga kriteriet skulle företag kunna lockas att flytta verksamheten till 
tredjeländer istället för till EU-medlemsstater, vilket ör oförenligt med EU:s politik. Villkoret
att stöd endast ges vid utflyttning utanför EU skulle kunna ge känslan av orättvis behandling 
hos arbetstagare som friställts till följd av utflyttning eller omstrukturering inom EU.
Kriteriet bör återspegla de rådande olikheterna i ekonomisk mognad i EU:s medlemsstater, 
även med tanke på den planerade vidare utvidgningen av unionen.

Ändringsförslag 3
Artikel 2, led a

a) minst 1 000 arbetstagare sägs upp på ett 
företag, inklusive arbetstagare som sägs upp 
hos underleverantörer eller producenter i 
efterföljande produktionsled, i en region där 
arbetslösheten, mätt på NUTS III-nivå, är 

a) minst 250 arbetstagare sägs upp på ett 
företag, inklusive arbetstagare som sägs upp 
hos underleverantörer eller producenter i 
efterföljande produktionsled eller hos 
företagets tjänsteleverantörer, i en region 
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högre än genomsnittet i EU eller i 
medlemsstaten ifråga,

där arbetslösheten, mätt på NUTS III-nivå, 
är högre än genomsnittet i EU eller i 
medlemsstaten ifråga,

Motivering

Kravet på 1 000 uppsagda arbetstagare låter sig svårligen genomföras om vi vill värna lika 
tillgång för små och medelstora företag. Likaså är detta kriterium alltför begränsande för
EU:s mindre medlemsstater.

Ändringsförslag 4
Artikel 2, led b

b) minst 1 000 arbetstagare sägs upp under 
en sexmånadersperiod på ett eller flera 
företag inom en sektor, mätt på 
NACE 2-nivå, motsvarande minst 1 % av 
den regionala sysselsättningen mätt på 
NUTS II-nivå.

b) minst 500 arbetstagare sägs upp under en 
sexmånadersperiod på ett eller flera företag 
inom en sektor, mätt på NACE 2-nivå, 
motsvarande minst 0,5 % av den regionala 
sysselsättningen mätt på NUTS II-nivå.

Motivering

Kravet på 1 000 uppsagda arbetstagare låter sig svårligen genomföras om vi vill värna lika 
tillgång för små och medelstora företag. Likaså är detta kriterium alltför begränsande för 
EU:s mindre medlemsstater. Fondens medel bör framför allt bidra till att lösa situationer i de 
områden som är hårdast drabbade av arbetslöshet, så att skillnaderna mellan olika regioner 
inte fördjupas.

Ändringsförslag 5
Artikel 3, led a

a) aktiva arbetsmarknadsåtgärder, t.ex. stöd i 
arbetssökandet, yrkesvägledning, 
skräddarsydd utbildning och 
vidareutbildning, bl.a. för förvärv av 
IT-kunskaper, outplacement och 
entreprenörskapsfrämjande åtgärder eller 
stöd till egenföretagande,

a) aktiva arbetsmarknadsåtgärder, t.ex. stöd i 
arbetssökandet, yrkesvägledning, 
skräddarsydd utbildning, kompetenshöjning
och vidareutbildning, bl.a. för förvärv av 
IT-kunskaper, outplacement och 
entreprenörskapsfrämjande åtgärder eller 
stöd till egenföretagande, inklusive 
kompletterande åtgärder,

Motivering

Det är viktigt att aktiva åtgärder även vidtas genom kompletterande former av stöd, 
exempelvis barnomsorg i samband med utbildning och vidareutbildning av arbetstagare, 
något som framför allt berör kvinnor och ensamstående föräldrar. Kompetenshöjning är ofta 
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enklare och kan även vara billigare än vidareutbildning och är efterfrågad på 
arbetsmarknaden inom exempelvis tekniska yrken.

Ändringsförslag 6
Artikel 3, led b

b) speciella tidsbegränsade understöd till 
yrkesverksamma, t.ex. understöd till 
arbetssökande, flyttbidrag, understöd till 
personer som deltar i utbildning och 
tillfälliga lönetillägg för arbetstagare som är 
50 år och äldre som är beredda att ta ett 
arbete med lägre lön.

b) speciella tidsbegränsade understöd till 
yrkesverksamma, t.ex. understöd till 
arbetssökande, flyttbidrag, understöd till 
personer som deltar i utbildning och 
tillfälliga lönetillägg för äldre arbetstagare
under beaktande av yrkesmässiga och 
nationella särdrag.

Motivering

Arbetstagare bör inte motiveras att återvända till arbetsmarknaden och ett lågavlönat jobb i 
utbyte mot ett tillfälligt lönetillägg som inte löser situationen i ett längre perspektiv. Det bör 
inte fastställas någon exakt åldersgräns (50 år) eftersom problemen att hävda sig på 
arbetsmarknaden drabbar arbetstagare i ett bredare åldersspann beroende på yrkesmässiga 
och nationella särdrag.

Ändringsförslag 7
Artikel 5, punkt 1

1. Medlemsstaten skall till kommissionen 
lämna in en ansökan om stöd från fonden 
inom tio veckor från den dag då de villkor 
som anges i artikel 2 för att fondens medel 
skall kunna tas i anspråk är uppfyllda.

1. Då de villkor som anges i artikel 2 för att 
fondens medel skall kunna tas i anspråk är 
uppfyllda skall medlemsstaten omedelbart 
underrätta kommissionen och därefter till 
kommissionen lämna in en ansökan om stöd 
från fonden inom tio veckor från den dag då 
de villkor som anges i artikel 2 för att 
fondens medel skall kunna tas i anspråk är 
uppfyllda.

Motivering

Denna ändring bör påskynda förberedelserna och därmed möjliggöra en snabbare 
användning av fonden i enlighet med föresatsen att fonden skall vara ett medel för att snabbt 
kunna dämpa effekterna av omfattande strukturförändringar i världshandeln. Vidare ger den 
en bättre överblick över behoven av ekonomiska medel från fonden.
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Ändringsförslag 8
Artikel 5, punkt 2, led f

f) Förfarandet för samråd med 
arbetsmarknadens parter.

f) Förfarandet för samråd med 
arbetsmarknadens parter samt deras 
ståndpunkter.

Motivering

Den föreslagna ändringen stärker arbetsmarknadsparternas roll, inblandning och medansvar 
i beslutsprocesserna om fördelningen av fondens medel.

Ändringsförslag 9
Artikel 6, punkt 2

2. Stöd från fonden skall komplettera 
medlemsstatens åtgärder på nationell, 
regional och lokal nivå.

2. Stöd från fonden skall komplettera 
medlemsstatens åtgärder på nationell, 
regional och lokal nivå samt strukturstödet
från gemenskapens övriga 
finansieringsmekanismer.

Motivering

Den ursprungligen föreslagna ordalydelsen återspeglar inte tillräckligt föresatsen att fonden 
skall vara ett komplement till gemenskapens befintliga politik och finansieringsmekanismer, 
som syftar till att reagera på världsekonomins utveckling. 

Ändringsförslag 10
Artikel 8, punkt 1

1. Fonden får på kommissionens initiativ, 
och till ett belopp på högst 0,35 % av de 
anslag som är tillgängliga för det aktuella 
året, användas för att finansiera de åtgärder 
för övervakning, information, administrativt 
och tekniskt stöd, revision, kontroll och 
utvärdering som krävs för att genomföra 
denna förordning.

1. Fonden får på kommissionens initiativ, 
och till ett belopp på högst 0,30 % av de 
anslag som är tillgängliga för det aktuella 
året, användas för att finansiera de åtgärder 
för övervakning, information, administrativt 
och tekniskt stöd, revision, kontroll och 
utvärdering som krävs för att genomföra 
denna förordning.

Motivering

Det föreslagna beloppet är oproportionerligt högt med tanke på att kommissionens tekniska 
bistånd i strukturfonderna för nästa period fastställts till 0,25 % och i Solidaritetsfonden till 
0,20 %.



PA\623015SV.doc 9/9 PE 376.439v01-00

SV

Ändringsförslag 11
Artikel 10, punkt 1

1. Kommissionen skall, på grundval av sin 
bedömning enligt artikel 5.5 med särskilt 
beaktande av antalet uppsagda arbetstagare, 
förslagen till åtgärder och de beräknade 
kostnaderna, så snart som möjligt fastställa 
det eventuella stödbeloppet inom ramen för 
tillgängliga resurser.

1. Kommissionen skall, på grundval av sin 
bedömning enligt artikel 5.5 med särskilt 
beaktande av antalet uppsagda arbetstagare, 
förslagen till åtgärder och de beräknade 
kostnaderna, så snart som möjligt och senast 
sex veckor efter att den mottagit en 
ansökan som uppfyller kraven i artikel 5.2
fastställa det eventuella stödbeloppet inom 
ramen för tillgängliga resurser.

Detta belopp får uppgå till högst 50 % av de 
totala beräknade kostnader som avses i 
artikel 5.2 d.

Detta belopp får uppgå till högst 70 % av de 
totala beräknade kostnader som avses i 
artikel 5.2 d.

Motivering

Med tanke på att EU:s stöd till medlemsstaterna handlar om att lösa brådskande fall av 
plötsliga strukturförändringar i världshandeln kan det framför allt i små medlemsstater 
hända att det inte finns tillräckligt med omedelbart tillgängliga budgetmedel för 
samfinansiering. Syftet med en tidsfrist för kommissionens beslut är att påskynda 
behandlingen av ansökningar om fondmedel.

Ändringsförslag 12
Artikel 12, punkt 2

2. Kommissionen skall lägga fram förslagen 
i paket med flera förslag åt gången för 
budgetmyndigheten.

2. Kommissionen får i motiverade fall lägga 
fram förslagen i paket med flera förslag åt 
gången för budgetmyndigheten.

Den 1 juli varje år skall minst en fjärdedel 
av fondens samlade årliga medel stå till 
förfogande för att täcka behov som uppstår 
fram till slutet av året.

Den 1 september varje år skall minst en 
fjärdedel av fondens samlade årliga medel 
stå till förfogande för att täcka behov som 
uppstår fram till slutet av året.

Motivering

Att lägga fram förslag i paket utan angivande av skäl riskerar att skapa onödiga förseningar i 
godkännandeförfarandet och i tillhandahållandet av det ekonomiska stödet, vilket är 
oförenligt med syftet att fonden skall vara ett medel för snabba insatser vid plötsliga 
strukturförändringar i världshandeln. Ändringen av tidsfristen till den 1 september skall 
garantera att det finns tillräckliga medel i fonden fram till slutet av kalenderåret.
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