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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om finansieringen av och verksamheten för Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter
(2010/2072(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– 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 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av 
den 18 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter3,

– med beaktande av sina resolutioner om förslagen 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, som antagits sedan den 23 oktober 20074,

– med beaktande av kommissionens meddelanden till Europaparlamentet och rådet av den 
2 juli 20085 och den 28 juli 20096 om verksamheten inom Europeiska fonden för justering 
för globaliseringseffekter under 2007 och 2008,

– med beaktande av artiklarna 48 och 119.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-.../2010), 
och av följande skäl:

A. För att motverka globaliseringens negativa följder för arbetstagare som drabbats av 
kollektiva uppsägningar och för att visa solidaritet med dessa arbetstagare har 
Europeiska unionen inrättat en europeisk fond för justering för globaliseringseffekter 

                                               
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
3 EUT L 167, 29.6.2009, s. 26.
4 Antagna texter, 25.3.2010 (P7_TA-PROV(2010)0071 och P7_TA-PROV(2010)0070), 9.3.2010 
(P7_TA-PROV(2010)0044, P7_TA-PROV(2010)0043 och P7_TA-PROV(2010)0042), 16.12.2009 
(P7_TA-PROV(2009)0107), 25.11.2009 (TA-PROV(2009)0087), 20.10.2009 (P7_TA(2009)0049), 15.09.2009 
(P7_TA(2009)0009), 5.5.2009 (P6_TA(2009)0339), 18.11.2008 (P6_TA(2008)0536), 21.10.2008 
(P6_TA(2008)0490), 10.4.2008 (P6_TA(2008)0114), 12.12.2007 (P6_TA(2007)0602) och 23.10.2007 
(P6_TA(2007)0443).
5 KOM(2008)0421.
6 KOM(2009)0394.
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(nedan kallad fonden), som syftar till att ge ekonomiskt bistånd till individanpassade 
program för återintegrering på arbetsmarknaden. Fonden innehåller ett maximibelopp på 
500 miljoner EUR per år, som tas antingen från den existerande marginalen under det 
totala utgiftstaket för det föregående året eller från annullerade åtagandebemyndiganden 
under de två senaste åren, med undantag för sådana som ingår i rubrik 1b i budgetramen.

B. För att bemöta den ökade arbetslösheten till följd av den ekonomiska och 
finansiella krisen och för att dra lärdom av erfarenheterna från 2007 och 2008 ändrade 
Europeiska unionen i juni 2009 reglerna för att utnyttja fonden. Denna ändring innebar en 
tillfällig utökning av fondens tillämpningsområde, flexiblare och mer detaljerade kriterier 
för ingripande, en tillfällig ökning av medfinansieringssatsen och en förlängning av 
användningsperioden för medlemsstaterna av det finansiella bidraget.

C. Utvärderingen av de utnyttjade anslagen från fonden mellan 2007 och slutet av 
första halvåret 2009 visar på bristerna i den ursprungliga förordningen, eftersom endast 
80 miljoner EUR utnyttjades av de 1,5 miljarder EUR som i teorin fanns tillgängliga, för 
18 ansökningar som avsåg 24 431 arbetstagare i 8 medlemsstater. Dessa brister framgår 
också av den enorma skillnaden mellan de ursprungligen anslagna beloppen och de 
genomförda beloppen, eftersom 24,8 miljoner EUR betalades tillbaka i efterhand för de 
11 första fallen, dvs. 39,4 procent av de utnyttjade anslagen1,

D. Även om man ännu inte kan bedöma hur fonden fungerar till följd av den ändrade 
förordningen, eftersom de ansökningar som lämnats in sedan maj 2009 ännu inte 
beslutats om eller håller på att genomföras, kan man redan konstatera en tydlig ökning av 
fondens användning, vilket bekräftar ändringarnas betydelse. Mellan maj 2009 och 
april 2010 ökade ansökningarna från 18 till 42, de begärda bidragen från 80 till 
197 miljoner EUR, de ansökande länderna från 8 till 17, de arbetstagare som behöver 
stöd har så gott som fördubblats (36 712 extra arbetstagare) och de ekonomiska sektorer 
som berörs har i hög grad diversifierats.

E. Tio medlemsstater har ännu inte utnyttjat fonden och de utnyttjade beloppen är mycket 
lägre än de tillgängliga beloppen. Majoriteten av ansökningarna avser regioner där BNP 
per invånare är högre än genomsnittet i Europeiska unionen och där arbetslösheten inte är 
alltför stor. Man kan dra slutsatsen att, trots att ändringarna av den ursprungliga 
förordningen är betydande, svarar de inte upp emot de senaste årens allt fler kollektiva 
uppsägningar.

F. Ökningen av medfinansieringen från 50 procent till 65 procent vid översynen i juni 2009 
är troligtvis en av orsakerna till ökningen av ansökningarna som gäller regioner som 
faller under målet konkurrenskraft. Denna ändring har inte haft en liknande 
multiplikatoreffekt i regioner som faller under målet konvergens.

G. Det låga utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i 
EU:s fattigaste regioner beror antingen på olika nationella strategier i förhållande till de 
medfinansieringsnivåer som gäller för Europeiska socialfonden och Europeiska fonden 
för justering för globaliseringseffekter eller på svårigheten att se till att ansökningarna 

                                               
1 Uppgifter som fanns tillgängliga per den 30 april 2010.
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konkretiseras innan ett beslut fattas på EU-nivå.

H. Trots det gemensamma uttalandet av Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 
17 juli 2008, i vilket det begärs att fonden ska ge ett så snabbt och effektivt 
ekonomiskt stöd som möjligt, är längden på förfarandet mellan det att den kollektiva 
uppsägningen sker och det datum då fonden ingriper till stöd för den ansökande 
medlemsstaten fortfarande ungefär 12-17 månader, och detta förklarar delvis skillnaden 
mellan antalet arbetstagare för vilka bidrag från fonden begärs och antalet arbetstagare 
som får bidrag.

I. Förslaget till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
om samarbete i budgetfrågor1 ändrar endast i mycket liten utsträckning förfarandet för 
utnyttjande av fonden genom att göra trepartsförfarande frivilligt, enligt befintlig praxis, 
och denna ändring åtgärdar inte förfarandets tungroddhet och långsamhet. 

J. Enligt kommissionens rapport om utvärderingen efter halva tiden av hur det 
interinstitutionella avtalet fungerar2 är en av orsakerna till det långsamma förfarandet att 
budgetmyndighetens båda grenar måste fatta ett särskilt beslut om utnyttjande av fonden.

K. De 27 beslut som fattades mellan 2007 och april 2010 var alla positiva och, när det gäller 
beloppen, i överensstämmelse med kommissionens förslag, även då parlamentet hade 
uttryck tvivel angående deras relevans3.

L. Svårigheterna på de flesta medlemsstaters arbetsmarknad har, utöver en 
konjunkturrelaterad dimension kopplad till den ekonomiska och finansiella krisen, en 
strukturell karaktär som endast delvis tillmötesgås i de europeiska och nationella 
återhämtningsplanerna. Tendensen till en ökning av antalet ansökningar om utnyttjande 
av fonden är följaktligen varaktig.

1. Europaparlamentet anser att fondens mervärde, i egenskap av instrument för 
Europeiska unionens socialpolitik, utgörs av att det ekonomiska bidraget är specifikt och 
punktuellt och ges till individanpassade program för yrkesmässig omskolning och 
återintegrering av arbetstagare som varit föremål för kollektiva uppsägningar inom 
sektorer eller regioner som drabbats av en allvarlig ekonomisk och social störning. 

2. Europaparlamentet anser att det till följd av den stadiga ökningen av ansökningar om 
bidrag från fonden och svårigheterna i samband med förfarandet för att utnyttja och 
genomföra bidragen krävs snabba förändringar av de förfarande- och budgetrelaterade 
bestämmelserna. Parlamentet begär därför att kommissionen ska tidigarelägga 
presentationen av sin utvärdering efter halva tiden till den 30 juni 2011 och att denna 
även ska innehålla ett förslag till översyn av förordningen om fonden för att åtgärda 
fondens största brister före utgången av den nuvarande budgetramen. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera de beviljade bidragen, särskilt
utifrån följande aspekter: mottagarnas återintegrering på arbetsmarknaden, den 

                                               
1 KOM(2010)0073 av den 3 mars 2010.
2 KOM(2010)0185 av den 27 april 2010.
3 Se EGF/2009/008 - DELL.
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konstaterade skillnaden mellan antalet arbetstagare som behövde stöd och antalet 
arbetstagare som verkligen fick stöd, de befintliga klyftorna när det gäller de finansiella 
insatserna per arbetstagare per medlemsstat och orsakerna till dessa klyftor, respekten för 
kravet på icke-diskriminering enligt de uppsagda arbetstagarnas avtalsmässiga situation,
metoderna för det sociala samråd som eventuellt används i samband med förberedelsen 
av ansökningarna och kontrollen av genomförandet samt förfarandena för kontroll av 
bidrag och återbetalningar som medlemsstaterna ska göra. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att redogöra för resultaten av denna utvärdering i sitt förslag till översyn 
av förordningen.

4. Europaparlamentet anser att man vid översynen av förordningen bör ta hänsyn till 
resultaten från utvärderingen av fondens verksamhet och de erhållna erfarenheterna samt 
vidta åtgärder som betydligt förkortar längden på förfarandet för utnyttjande av fonden.

5. Europaparlamentet anser dock att den tid som krävs för utnyttjande av fonden kan 
minskas med 50 procent och att ansökningarna om utnyttjande av fonden i detta syfte bör 
förberedas av medlemsstaterna så fort en kollektiv uppsägning meddelats och inte när den 
redan genomförts, i syfte att minska tidsfristen på 10 veckor för att lämna in en ansökan 
då kriterierna för bidrag är uppfyllda. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör lämna in 
ansökningarna på sitt eget språk och ett av EU-institutionernas arbetsspråk så att 
kommissionens ansvariga enhet omedelbart ska kunna bedöma ansökningarna, att 
kommissionen bör stärka personalresurserna för att behandla medlemsstaternas 
ansökningar och att kommissionen strikt bör respektera tidsfristen på 15 dagar mellan det 
att ett beslut om utnyttjande fattas och att det ekonomiska bidraget betalas ut till 
medlemsstaten. 

6. Europaparlamentet åtar sig för egen del att förenkla sin egna beslutsprocess genom att se 
till att förslag från kommissionen som läggs fram före slutet av månaden, och för vilka 
inga invändningar framförs av budgetutskottet eller utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor, ska beslutas om vid kommande plenarsammanträde, vid behov gruppvis 
enligt vad som tydligt föreskrivs i förordningen om upprättande av fonden. 

7. Europaparlamentet anser att dessa omedelbara förenklings- och flexibilitetsåtgärder 
avseende förfarandet för utnyttjande av fonden skulle kunna föras in i förordningen vid 
översynen, om detta då är motiverat med utgångspunkt från erfarenheterna.

8. Europaparlamentet anser att man, utöver att förbättra förfarandet, fram till utgången av 
den nuvarande fleråriga budgetramen måste förlänga det undantag som infördes i 
juni 2009 för att hjälpa de arbetstagare som förlorar sitt arbete på grund av den 
ekonomiska och finansiella krisen samt höja medfinansieringssatsen från 50 procent till 
65 procent, eftersom orsakerna till att det antogs är långt ifrån åtgärdade, samt att de 
regioner som faller under målet konvergens inom ramen för Europeiska socialfonden 
måste erbjudas en medfinansieringssats för Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter på 75 procent, för att begränsa den nuvarande snedvridningen till 
förmån för Europeiska socialfonden.

9. Europaparlamentet önskar att fonden från och med nästa budgetram ska anses vara en 
permanent fond och förses med åtagande- och betalningsbemyndiganden, i stället för att 
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vara beroende av oanvända eller underutnyttjade anslag från tidigare budgetår.

10. Europaparlamentet betonar att omvandlingen av fonden till ett permanent instrument som 
stöder aktiva åtgärder för att söka arbete skulle visa på en politisk vilja att inrätta en 
europeisk social pelare som kompletterar medlemsstaternas socialpolitik och som kan 
förnya de europeiska metoderna för yrkesutbildning. Fonden bör i detta sammanhang 
förbli oberoende i förhållande till Europeiska socialfonden och EU-program för livslångt 
lärande, eftersom den fokuserar på att ta tillvara varje bidragstagande arbetstagares 
kapacitet och inte på att bemöta företagens oro eller tillhandahålla horisontella tjänster till 
utbildningsorganen. 

11. Europaparlamentet ber kommissionen att bättre redogöra för utnyttjandet av fonden 
genom att betydligt utöka innehållet i sina årliga meddelanden och genom att regelbundet 
informera Europaparlamentet om medlemsstaternas genomförande av de 
ekonomiska bidragen. Parlamentet begär dessutom, om beslutsförfarandet delegeras till 
kommissionen inom ramen för den kommande budgetramen, att årsrapporten om 
genomförandet av fonden ska omvandlas till en rapport en gång i halvåret.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Detta initiativbetänkande läggs fram efter att fonden genomförts i över tre år, inom ramen för 
förordningen av den 20 december 20061, som väsentligt ändrades genom förordningen av 
den 18 juni 20092. Med utgångspunkt från erfarenheterna från denna period och de nationella 
experternas åsikter vid utfrågningen den 28 april 2010 redogörs för fondens finansiering och 
verksamhet, före och efter översynen av den rättsliga grunden. I betänkandet konstateras en 
strukturell ökning av arbetslösheten och en ökning av antalet kollektiva uppsägningar i 
Europeiska unionen, och det föreslås att fonden ska omvandlas till ett flerårigt 
solidaritetsinstrument för arbetstagare som drabbats av kollektiva uppsägningar, och att detta 
ska ske från och med nästa budgetram. På kortare sikt föreslås det mindre ändringar i syfte att 
åtgärda de största bristerna. Vissa av dessa förslag till ändringar kan tillämpas omedelbart. 
Andra ändringar bör införas genom en översyn av förordningen om fonden i samband med 
utvärderingen efter halva tiden. Kommissionen uppmanas därför att tidigarelägga datumet för 
denna utvärdering till den 31 juli 2011.

Tillvägagångssättet ovan baseras på en detaljerad analys av de rättsliga villkoren för fondens 
utnyttjande (1) och hur fonden utnyttjades i verkligheten mellan 2007 och april 2010 (2). 

I. VILLLKOREN FÖR UTNYTTJANDE AV FONDEN

 Materiella villkor 

Fondens enda syfte var ursprungligen att åtgärda globaliseringens negativa effekter för de 
mest utsatta och minst kvalificerade arbetstagarna i vissa sektorer, som blivit arbetslösa till 
följd av sådana genomgripande förändringar inom världshandeln som orsakade en allvarlig 
ekonomisk störning. Sedan juni 2009 har fondens tillämpningsområde utökats till arbetstagare 
som blir arbetslösa direkt på grund av den ekonomiska och finansiella krisen, för ansökningar 
som lämnas in mellan den 1 maj 2009 och den 31 december 2011.

Är det nödvändigt att se över fondens mål med tanke på den strukturella ökningen av 
arbetslösheten och ökningen av antalet kollektiva uppsägningar i Europeiska unionen? Räcker 
det undantag som infördes i juni 2009 för att bemöta krisen?

Medlemsstaterna kan begära bidrag från fonden om ett av följande tre interventionskriterier är 
uppfyllda: 

– Minst 500 arbetstagare (1 000 före 2009) sägs upp på ett företag i en medlemsstat under en 
fyramånadersperiod. Antalet berörda arbetstagare kan omfatta leverantörer och arbetstagare i 
efterföljande produktionsled, (artikel 2 a)3).
– Minst 500 arbetstagare sägs upp under en niomånadersperiod (1 000 före 2009), särskilt på 
små och medelstora företag, inom en NACE 2-sektor i en region eller två regioner som 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning 
(EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.
3 De angivna artiklarna finns i förordning (EG) nr 1927/2006.
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gränsar till varandra på NUTS II-nivå (artikel 2 b)4). 
– Uppsägningar som allvarligt påverkar sysselsättningen och den lokala ekonomin, även om 
de tidigare kriterierna inte är uppfyllda, på mindre arbetsmarknader eller under mycket 
speciella och vederbörligen styrkta omständigheter (artikel 2 c)4). 

Är minskningen av gränsvärdet från 1000 till 500 arbetstagare tillräcklig? Är tidsfristerna och 
de geografiska perimetrarna för att redovisa uppsägningarna relevanta?

Fonden bidrar till finansieringen av aktiva arbetsmarknadsåtgärder vilka utgör en del av ett 
samordnat paket med individanpassade tjänster som syftar till att återintegrera uppsagda 
arbetstagare på arbetsmarknaden. Dessa aktiva åtgärder består till exempel av hjälp att söka 
arbete, utbildning, rörlighetsbidrag eller åtgärder som uppmuntrar missgynnade eller äldre 
arbetstagare att stanna kvar på eller gå tillbaka till arbetsmarknaden. Fonden finansierar 
däremot inte passiva åtgärder för socialt skydd. 

Hur ska man bevara fondens innovativa tillvägagångssätt, som fokuserar på att ta tillvara varje 
bidragstagande arbetstagares kapacitet och önskemål, samtidigt som man främjar en spridning 
till andra åtgärder?

Bidrag från fonden bör komplettera och inte ersätta åtgärder som vidtas av medlemsstaterna. 
Detta kompletteringskrav sker genom fastställandet av en medfinansieringssats på högst 
50 procent av kostnaderna för de planerade åtgärderna, som 2009 höjdes till 65 procent för 
ansökningar som lämnas in före den 31 december 2011. 

Är den tillfälliga höjningen av fondens medfinansieringssats tillräcklig?

Fondens åtgärder bör för övrigt samordnas med åtgärderna inom ramen för 
Europeiska unionens andra politikområden. Detta samordningskrav återspeglas av att det är 
förbjudet att medfinansiera kostnader för planerade åtgärder med andra av 
gemenskapens finansiella instrument. Det är därför viktigt att medlemsstaterna särskilt 
övervakar att åtgärder som stöds av fonden inte också finansieras av Europeiska socialfonden, 
med tanke på att en av Europeiska socialfondens riktlinjer är att ”förbättra arbetstagares och 
företags anpassningsförmåga och flexibiliteten på arbetsmarknaden”1.

Respekteras samordningskravet fullt ut?

 Förfaranderelaterade villkor 

Fonden förses årligen med ett belopp på högst 500 miljoner EUR, som får tas antingen från 
den existerande marginalen under det totala utgiftstaket för det föregående året eller från 
annullerade åtagandebemyndiganden under de två senaste åren, med undantag för sådana som 
ingår i rubrik 1b i budgetramen. 

Åtagandebemyndiganden ska föras in i Europeiska unionens allmänna budget i form av en 
avsättning (post 40 02 43) enligt det sedvanliga budgetförfarandet så snart kommissionen 

                                               
1 Rådets beslut 2006/702/EG av den 6 oktober 2006 om gemenskapens strategiska riktlinjer för 
sammanhållningen.
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funnit tillräckliga marginaler och/eller annullerade åtaganden. De motsvarande 
betalningsbemyndigandena kan vara inskrivna i reserven, tas från budgetposter som är 
underutnyttjade eller vara inskrivna i budgetposten för fonden (04 05 01). 

Bör fonden förbli en fond utan medel?

Förfarandet för utnyttjande av fonden består av fyra etapper:

– Medlemsstaten lämnar in en ansökan om bidrag från fonden till kommissionen inom en 
tidsfrist på 10 veckor från och med det datum då fondens interventionskriterier är uppfyllda. 
Ansökan kan kompletteras vid ett senare tillfälle. 
– Kommissionen behandlar ansökan i samråd med medlemsstaten, och därefter inleds i 
förekommande fall budgetförfarandet, genom att det läggs fram ett förslag till beslut om 
utnyttjande av fonden där beloppet för det beviljade bidraget fastställs, och det görs en 
begäran om överföring av detta bidragsbelopp.
– Förslaget till beslut om utnyttjande av fonden och begäran om överföring behandlas av 
budgetmyndighetens två grenar, och därefter antas de i förekommande fall med eller utan 
ändringar.

– I princip betalas det ekonomiska bidraget till medlemsstaten ut vid ett enda tillfälle inom 
15 dagar efter budgetmyndighetens antagande av beslutet om utnyttjande av fonden.

Är det fortfarande nödvändigt att budgetmyndigheten fattar beslut om utnyttjande från fall till 
fall? Behövs de föreskrivna tidsfristerna och respekteras de? Hur kan kommissionens behandling 
av ansökningarna bli mer förutsebar för medlemsstaterna? 

Förfarandet för utnyttjande av fonden kan delas upp i tre etapper:
– Medlemsstaten utnyttjar bidraget inom 24 månader efter anökningsdatumet eller datumet då 
de finansierade åtgärderna inleddes under förutsättning att de inleddes inom 3 månader efter 
ansökningsdatumet (inom 12 månader efter anökningsdatumet före 2009).

– Medlemsstaten lägger fram en rapport om genomförandet av det ekonomiska bidraget inom 
6 månader efter det datum då tidsfristen för utnyttjande löpt ut.

– Kommissionen avslutar det ekonomiska bidraget inom 6 månader efter mottagandet av 
rapporten om genomförandet. 

Räcker det att fördubbla tidsfristen för medlemsstatens utnyttjande av det ekonomiska bidraget? 
Är kommissionens förfarande för kontroll av utnyttjande av det ekonomiska bidraget optimalt? 

II. UTNYTTJANDE AV FONDEN MELLAN 2007 OCH APRIL 2010

 Analys av beslut och ansökningar om utnyttjande av fonden

Ansökningarna och de begärda bidragen koncentreras till ett begränsat antal medlemsstater, 
utan något samband med skillnader i välstånd och arbetslöshetsnivåer:

Mellan 2007 och april 2010 fattades 27 beslut om utnyttjande av fonden och 58 ansökningar 
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lämnades in och bibehölls. Dessa beslut och ansökningar avser 13 respektive 17 
medlemsstater. 10 medlemsstater har alltså ännu inte önskat eller kunnat utnyttja fonden. 

De 5 medlemsstater som ansökte om de största bidragen (Frankrike, Italien, Spanien, Irland, 
Tyskland) begärde ungefär 70 procent av de totala begärda anslagen medan de 
5 medlemsstater som ansökte om de lägsta bidragen (Tjeckien, Polen, Malta, Finland, 
Litauen) begärde ungefär 2 procent at de totala anslagen. 

Besluten om utnyttjande av fonden avsåg regioner på NUTS II-nivå vars genomsnittliga 
BNI per invånare uppgår till 109,3 procent av genomsnittet i Europeiska unionen och vars 
genomsnittliga arbetslöshet endast ligger på 5,9 procent1.

Comparaison des demandes et des contributions 
demandées (2007-avril 2010)
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Varför utnyttjas fonden huvudsakligen av regioner vars BNP per invånare är högre än 
genomsnittet i Europeiska unionen och där arbetslösheten inte är alltför stor och hur kan denna 
snedvridning åtgärdas? 

Ansökningarna och de begärda bidragen ökar men är fortfarande betydligt mindre än de 
tillgängliga anslagen

Endast 16 beslut antogs före översynen i juni 2009, till förmån för 8 medlemsstater och till ett 
totalt utnyttjat belopp på 80 miljoner EUR.
Jämförelsen mellan olika budgetår visar att utnyttjandegraden har ökat, bland annat på grund 

                                               
1 Källa: Eurostat, uppgifter för 2007 för BNI per invånare och för 2008 för arbetslöshetsnivåerna.
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av flexiblare villkor för utnyttjande av fonden sedan 2009 och den ekonomiska och finansiella 
krisen. Utnyttjandegraden för anslagen ökar från 3,7 procent under 2007 (18,6 miljoner EUR) 
till 9,8 procent under 2008 (49 miljoner EUR) och 10,5 procent under 2009 
(52 miljoner EUR). Denna tendens verkar fortsätta under 2010. Mellan juni 2009 och 
april 2010 var det 42 ansökningar som antogs, behandlades eller lämnades in, och dessa avsåg 
36 712 nya arbetstagare och 9 ytterligare medlemsstater, till ett totalt belopp på 
197 miljoner EUR. 

Är den stora ökningen av ansökningarna och de begärda bidragen av permanent karaktär och 
om ja, hur kan den förklaras och bemötas på ett effektivt sätt?

Det begärda bidraget per arbetstagare varierar kraftigt från en medlemsstat till en annan: 

De antagna besluten avser 29 292 uppsagda arbetstagare och de inlämnade ansökningarna 
avsåg 54 867 arbetstagare som behövde stöd. 

Det begärda bidraget motsvarar i genomsnitt 5 253 EUR per arbetstagare. Förhållandet är 
ungefär 1 till 40 mellan det minsta begärda bidraget per arbetstagare (511 EUR)1 och det 
största begärda bidraget per arbetstagare (22 031 EUR)2.

Comparaison des travailleurs à aider et des contributions 
par travailleur demandées (2007-avril 2010)
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Kan de befintliga klyftorna när det gäller de finansiella insatserna per arbetstagare per 
medlemsstat fullt ut motiveras och om nej, hur kan man åtgärda detta?
                                               
1 EGF/2010/010, Unilever (Tjeckien).
2 EGF/2010/007, Steiermark-Niederoesterreich (Österrike).
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Ansökningarna om utnyttjande av fonden görs på grundval av samtliga interventionskriterier 
men i obalanserade proportioner:

Medlemsstaterna åberopar interventionskriteriet i artikel 2 b) i förordningen om fonden i 
57,7 procent av fallen, kriteriet i artikel 2 a) i 36,5 procent av fallen och kriteriet i artikel 2 c) i 
5,8 procent av fallen. Endast en medlemsstat (Litauen) åberopar samtliga tre 
interventionskriterier i åtminstone en av sina ansökningar.

Sedan juni 2009 åberopas interventionskriteriet i artikel 2 b) i större utsträckning än under 
föregående period (motsvarande 60 procent av ansökningarna jämfört med 50 procent).

Critères d'intervention invoqués (2007-avril 2010)

3

1
1

3 3

1 1 2 1

1 1 12

2

2
8 4

3

5 2

21

1

1

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Alle
mag

ne

Autric
he

Belg
ique

Dan
em

ark

Espa
gn

e

Finl
and

e
Fran

ce

Irl
an

de
Ita

lie

Litu
an

ie
M

alt
e

Pay
s B

as

Polo
gn

e

Port
ug

al

Rép
. tc

hè
que

Slo
vé

nie
Su

ède

Etats membres

Pa
rt 

de
s c

rit
èr

es
 (%

)

Critère a Critère b Critère c

Hur kan man förklara skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller att åberopa kriterier?

Bidragen från fonden avser endast få ekonomiska sektorer även om det finns en tendens till 
diversifiering:

De 16 beslut som fattades inom ramen för det ursprungliga förfarandet avsåg uteslutande 
sektorerna för textilier (50 procent), fordon (31 procent) och mobiltelefoni (19 procent) 
medan de ansökningar som lämnats in inom ramen för den ändrade förordningen avser nya 
sektorer såsom mekanik, elektronik, tryckeri och bygge. 
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Secteurs à aider au titre des demandes (2007-avril 2010) 
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Kan de sektorsvisa snedvridningarna fortfarande motiveras med globaliseringen eller krisen?

 Analys av förfarandet för utnyttjande och genomförande av fonden

Fonden har hittills inte förfogat över egna betalningsbemyndiganden men detta kan komma 
att ändras från och med 2011: 

Det totala beloppet för de betalningsbemyndiganden som användes för att finansiera 
åtagandena togs från budgetposter som förutsetts bli underutnyttjade. Behoven täcktes till 
97,6 procent med budgetposter för Europeiska socialfonden och de återstående anslagen togs 
från budgetposten för straffrättsliga och civilrättsliga frågor. Även om möjligheten att föra in 
betalningsbemyndiganden i reserven vid sidan av anslagen för åtaganden följaktligen ännu 
inte har utnyttjats, planerar man i budgetförslaget för 2011 för första gången att förse 
budgetposten för fonden med 50 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden. 

Vilka följder kommer införandet av betalningsbemyndiganden i budgetposten för fonden att ha 
för tidsfristerna för utnyttjande?

Förfarandet för utnyttjande av fonden är oacceptabelt långt, vilket hämmar effektiviteten och 
medlemsstaternas intresse för fonden: 

Det går i genomsnitt mer än nio månader mellan det att en ansökan om bidrag från fonden 
lämnas in och det att det beviljade ekonomiska bidraget betalas ut. 

Tidsperioden kan delas upp enligt följande:

– Sex månader mellan det att en ansökan lämnas in av medlemsstaten och det att 
kommissionen antar förslaget till beslut om utnyttjande av fonden.

– Två månader mellan det att kommissionen antar förslaget till beslut om utnyttjande av 
fonden och det att budgetmyndigheten antar förslaget.

– En månad och en vecka mellan det att budgetmyndigheten antar beslutet om utnyttjande av 
fonden och det att kommissionen betalar ut det ekonomiska bidraget1.
                                               
1 Den totala tidsperioden och tidsperioden för utbetalning av det beviljade bidraget avser endast de 15 första 
besluten om utnyttjande av fonden eftersom det saknas information om de senare besluten. De två övriga 
tidsperioderna beräknas utifrån samtliga antagna beslut. 
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Detta hämmar medlemsstaternas intresse för fonden eftersom de i förväg finansierar de aktiva 
arbetsmarknadsåtgärderna utan att känna till förfarandets utgång. Detta förklarar delvis 
skillnaderna mellan antalet arbetstagare för vilka bidrag från fonden begärs och antalet 
arbetstagare som får bidrag, eftersom de uppsagda arbetstagarna kan besluta sig för att dra sig 
tillbaka från arbetsmarknaden eller hitta en anställning under denna tidsperiod. I extremfall 
kan dessa skillnader leda till att medlemsstaterna tvingas betala tillbaka hela det beviljade 
bidraget om kriteriet om antalet arbetstagare inte längre är uppfyllt i efterhand. 

Hur ska längden på förfarandet för utnyttjande av fonden minskas så att fonden blir mer attraktiv 
för medlemsstaterna?
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