
PR\793827SV.doc PE430.363v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Budgetutskottet

2009/2135(BUD)

21.10.2009

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med 
punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund 
ekonomisk förvaltning
(KOM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Reimer Böge



PE430.363v02-00 2/11 PR\793827SV.doc

SV

PR_BUD_Funds

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ............................................3

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT ........................................6

MOTIVERING ......................................................................................................................8

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALFA FRÅGOR
.............................................................................................................................................11



PR\793827SV.doc 3/11 PE430.363v02-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska 
fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning
(KOM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0515 – C7-0208/2009),

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning1, särskilt punkt 28,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 
20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter2,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor (A7-.../2009), och av följande skäl:

A. Europeiska unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att 
kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av 
genomgripande strukturförändringar i världshandelsmönstret 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 medlingsmötet den 
17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006 om antagandet av beslut rörande fondens utnyttjande.

C. Belgien och Irland har ansökt om stöd med anledning av uppsägningarna inom 
textilsektorn i de belgiska regionerna Öst- och Västflandern3 och Limburg4 och inom 
datortillverkningsindustrin i de irländska länen Limerick, Clare och North Tipperary, samt 
staden Limerick5.

D. För båda ansökningarna har kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om 
upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter uppfyllts.

E. När det gäller Irlands ansökan har utskottet för sysselsättning och sociala frågor begärt att 

                                               
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
3 EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaabderen textiles.
4 EGF/2009/005 BE/Limburg textiles.
5 EGF/2009/008 IE/Dell.
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kommissionen lämnar extra information.

1. Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs 
för att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter snarast ska kunna tas i 
anspråk.

2. Europaparlamentet erinrar om institutionernas åtagande att garantera ett smidigt och 
snabbt förfarande för antagandet av beslut om utnyttjande av fonden, i syfte att 
tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa 
arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av globaliseringen.

3. Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen bör använda alla sina tillgängliga 
medel för att hantera följderna av den globala ekonomiska och finansiella krisen. 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan spela en avgörande roll för 
att på arbetsmarknaden återintegrera arbetstagare som blivit arbetslösa. 

4. Europaparlamentet betonar att man i enlighet med artikel 6 i förordningen om Europeiska 
fonden för justering för globaliseringseffekter bör garantera att fonden stöder 
återintegreringen av enskilda arbetstagare som blivit arbetslösa på arbetsmarknaden. 
Parlamentet erinrar om att stödet från Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter varken ersätter åtgärder som företagen är skyldiga att vidta till följd 
av den nationella lagstiftningen eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av 
företag eller sektorer.

5. Europaparlamentet varnar kommissionen för att i samband med utnyttjandet av 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter systematiskt överföra 
betalningsbemyndiganden från Europeiska socialfonden, eftersom Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter inrättades som ett enskilt och särskilt instrument med 
sina egna mål och tidsfrister.

6. Europaparlamentet erinrar om att funktionssättet och mervärdet i samband med 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter bör utvärderas inom ramen för 
den allmänna bedömningen av programmen och andra instrument som skapats genom det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, och att detta ska ske i samband med 
budgetöversynen av den fleråriga budgetramen 2007–2013.

7. Europaparlamentet noterar att utskottet för sysselsättning och sociala frågor har behandlat 
kommissionens förslag och inte har några invändningar mot de belgiska ansökningarna, 
medan kommissionen har uppmanats att lämna förtydliganden i samband med Irlands 
ansökan avseende Dell-fallet.

8. Europaparlamentet kommer att bedöma konsekvenserna av kommissionens svar innan 
man fattar det slutliga beslutet både när det gäller det rättsliga och budgetmässiga 
instrumentet.

9. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ska undersöka de nuvarande 
problemen och att från och med nu lägga fram sina förslag till beslut om utnyttjande av 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i separata dokument: ett förslag 
till beslut per medlemsstats ansökan.
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10. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

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

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, inklusive 
bilagan, till rådet och kommissionen.
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BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den ... oktober 2009

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet 
med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT 
FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning1, särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 
20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter2, särskilt artikel 12.3,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:
(1) Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) 

inrättades för att ge ytterligare stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av 
genomgripande strukturförändringar i världshandelsmönstret, i synnerhet för att 
underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2) Tillämpningsområdet för fonden vidgades för ansökningar som lämnades från den 
1 maj 2009 till att omfatta stöd för arbetstagare som sagts upp till följd av den globala 
finansiella och ekonomiska krisen.

(3) Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att utnyttja medel 
från fonden inom den årliga övre gränsen på 500 miljoner euro.

(4) Belgien lämnade den 5 maj 2009 in två ansökningar om medel från fonden med 
anledning av uppsägningar inom textilsektorn. Ansökningarna uppfyller de villkor för 
fastställande av det ekonomiska stöd som anges i artikel 10 i förordning (EG) 
nr 1927/2006, varför kommissionen föreslår att ett belopp på 9 198 874 euro ska 
utbetalas.

(5) Irland lämnade den 29 juni 2009 in en ansökan om medel från fonden med anledning 
av uppsägningar inom datortillverkningsindustrin. Ansökan uppfyller villkoren för 
fastställande av ekonomiskt stöd som fastställs i artikel 10 i förordning (EG) 

                                               
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
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nr 1927/2006, varför kommissionen föreslår att ett belopp på 14 831 050 euro ska 
utbetalas.

(6) Fonden bör därför utnyttjas för att ge ekonomiskt stöd med anledning av de 
ansökningar som har lämnats in av Belgien och Irland.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I Europeiska unionens allmänna budget för 2009 ska Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter utnyttjas till beloppet 24 029 924 euro i åtagande- och 
betalningsbemyndiganden.

Artikel 2
Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande
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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 
världshandelsmönstret. 
Enligt bestämmelserna i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning1 och artikel 12 i förordning (EG) 
nr 1927/20062 får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 500 miljoner euro
som tas från eventuella marginaler under det samlade utgiftstaket för det föregående året 
och/eller från outnyttjade åtagandebemyndiganden som frigjorts under de två senaste åren, 
med undantag för sådana som ingår under budgetrubrik 1b. Anslagen förs in i budgeten i form 
av en avsättning så snart kommissionen har funnit tillräckliga marginaler och/eller 
tillbakadragna åtaganden.
För att kunna ta fonden i anspråk ska kommissionen, efter en positiv prövning av ansökan, 
lägga fram ett förslag till budgetmyndigheten om utnyttjande av fonden tillsammans med en 
begäran om överföring. Samtidigt kan ett treförfarande anordnas för att nå en 
överenskommelse om utnyttjandet av fonden och de belopp som krävs. Trepartsförfarandet 
kan genomföras i förenklad form.

II. Nuvarande läge: Kommissionens förslag 
Förslaget gäller ett utnyttjande av ett totalbelopp som uppgår till 24 029 924 euro från 
Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter till förmån för Belgien och Irland, i 
syfte att täcka stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa inom textilsektorn i Belgien och 
datortillverkningsindustrin i Irland.
Eftersom båda ansökningarna lämnades in efter den 1 maj 2009 har de bedömts på grundval 
av de nya bestämmelserna i förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av 
förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006.

Belgiens ansökan baseras på artikel 2 b: minst 500 arbetstagare sägs upp under en period på 
nio månader, särskilt på små eller medelstora företag, inom en Nace 2-sektor i en region eller 
två regioner som gränsar till varandra på Nuts II-nivå.
Irlands ansökan baseras på artikel 2 a: minst 500 arbetstagare sägs upp på ett företag i en 
medlemsstat under en period på fyra månader, inklusive arbetstagare som sägs upp hos 
underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled.

De belgiska ansökningarna, EGF/2009/004/BE/Oost en West Vlaanderen textiles och 
EGF/2009/005/BE/Limbourg textiles, som inlämnades till kommissionen den 5 maj 2009 och 
kompletterades den 29 juni 2009, gäller 2 199 uppsägningar i 46 företag inom textilsektorn, 
samtliga belägna i två angränsande Nuts II-regioner i Öst- och Västflandern och i en enda 
NUTS II-region i Limburg. De belgiska myndigheterna har ansökt om 9 198 874 euro från 
fonden.

                                               
1 EUT L 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
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Irlands ansökan EGF/2009/008/IE/Dell inlämnades till kommissionen den 29 juni 2009 och 
kompletterades med ytterligare information i slutet av juli. Den avser 2 840 uppsägningar i 
företaget Dell i Irland (NUTS 3-region i regionen Mid-West, som omfattar länen Limerick, 
Clare och North Tipperary, samt staden Limerick), varav 2 400 skulle omfattas av stödet.

Irland har ansökt om 14 831 050 euro från Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter.

För att utnyttja fonden har kommissionen överlämnat en begäran om överföring 
(DEC32/2009) till budgetmyndigheten av ett sammanlagt belopp på 24 029 924 euro från 
reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) för 
åtagandebemyndiganden och från ESF:s budgetpost (04 02 17 – ESF konvergens) för 
betalningsbemyndiganden till budgetposten för Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter (04 05 01) för åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Enligt det interinstitutionella avtalet får fonden utnyttjas upp till det årliga taket på
500 miljoner euro. Detta är det fjärde förslaget till utnyttjande av fonden under 2009. Hittills 
har tre ansökningar godkänts för finansiering under 2009 till ett sammanlagt belopp på 
13 077 700 euro till förmån för Spanien, Portugal, Tyskland och kommissionens tekniska 
bistånd.
I enlighet med artikel 12.6 i den rättsliga grunden ska minst 125 miljoner euro (25 procent) 
finnas tillgängliga den 1 september varje år för att täcka behov som kan uppstå fram till slutet 
av året. Det återstår 486 922 300 euro efter avdrag för det belopp för vilket åtaganden redan 
ingåtts 2009.

Översikt över ansökningar – 2009 års budget

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

Referens Medlemsstat Ärende Bidrag från 
fonden (€)

Uppsägningar

EGF/2008/004 Spanien
Bilindustrin /
Kastilien-Léon och Aragonien 2 694 300 1 082

SEK(2008)2986 Kommissionen Tekniskt bistånd 690 000 ---

EGF/2008/005 Spanien Textil / Katalonien 3 306 750 1 720

EGF/2009/001 Portugal Textil / Norte - Centro 832 800 1 588

EGF/2009/002 Tyskland Mobiltelefonisektorn (Nokia) 5 553 850 1 316

EGF/2009/004

EGF/2009/005

Belgien Textiler
Öst- och Västflandern och
regionen Limburg 9 198 874 2 199

EGF/2009/008 Irland datortillverkningsindustrin / 
Regionen Mid-West (länen 
Limerick, Clare, North 
Tipperary och staden 
Limerick) 14 831 050 2 400
TOTALT
Marginal

37 107 624
462 892 376

Obs! Det årliga belopp som avdelas för fonden får inte överstiga 500 miljoner euro.
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III. Förfarande
Kommissionen har inkommit med en begäran om överföring1 för att föra in specifika 
åtagande- och betalningsbemyndiganden i 2009 års budget i enlighet med punkt 28 i det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Trepartsförfarandet om kommissionens förslag till beslut om att utnyttja Europeiska fonden 
för justering för globaliseringseffekter kan eventuellt ske i förenklad form (en brevväxling), 
enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är 
eniga.

Enligt en intern överenskommelse med utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) 
ska detta utskott delta i processen för att på ett konstruktivt sätt kunna stödja och bidra till 
genomförandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.
Efter att ha bedömt ansökningarna lade Europaparlamentets EMPL-utskott fram sina 
synpunkter på utnyttjandet av fonden, vilka beskrivs i det yttrande som bifogas detta 
betänkande.

I Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs under 
medlingsmötet den 17 juli 2008, bekräftades vikten av att säkerställa ett snabbt förfarande 
med vederbörlig respekt för det interinstitutionella avtalet för att anta beslut om utnyttjande av 
fonden.

                                               
1 DEC 32/2009 av den 18 september 2009.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH 
SOCIALFA FRÅGOR


