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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 
(ansökan EGF/2010/026 PT/Rohde från Portugal)
(KOM(2011)0491 – C7–0222/2011 – 2011/2167(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2011)0491 – C7–0222/2011), 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning1 (IIA av den 17 maj 2006), 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 det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 28 i IIA av den 
17 maj 2006,

– med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0000/2011), och av följande skäl:

A. Europeiska unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att ge 
kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande 
strukturförändringar som skett inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde 
på arbetsmarknaden. 

B. Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det 
möjligt att ansöka om stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda 
som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

C. 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 förlikningsmötet den 
17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av fonden.

D. Portugal har ansökt om stöd till följd av 974 uppsagda anställda, varav 680 planeras få 
stöd, i ett företag med verksamhet huvudsakligen i kommunen Santa Maria Da Feira men 

                                               
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
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även i den angränsande kommunen Ovar. Kommunerna ligger inom två Nuts II-regioner: 
Norte respektive Centro.

E. Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1. Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs 
för att förbättra förfaranden och budgethantering så att Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet uppskattar mot denna 
bakgrund det förbättrade förfarande som infördes av kommissionen, efter en begäran från 
Europaparlamentet om att påskynda frigörandet av bidrag, i syfte att inför 
budgetmyndigheten lägga fram kommissionens bedömning av berättigandet av en ansökan 
om medel från fonden tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet 
hoppas att ytterligare förbättringar i förfarandet kommer att nås inom ramen för 
kommande översyner av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och att 
större effektivitet, öppenhet och synlighet för fonden kommer att uppnås. 

2. Europaparlamentet påminner 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 och den finansiella och 
ekonomiska krisen. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan spela en 
viktig roll för att underlätta uppsagda arbetstagares återinträde på arbetsmarknaden.

3. Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter bör garanteras att fonden stöder 
återinträdet på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet 
betonar vidare att åtgärder som finansierats genom fonden bör leda till långsiktig 
sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder 
som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för 
omstrukturering av företag eller sektorer.

4. Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade 
paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter 
om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. 
Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att en jämförande analys av dessa 
uppgifter även ska presenteras i dess årsrapporter.

5. Europaparlamentet välkomnar att budgeten för 2011, efter att parlamentet begärt detta 
upprepade gånger, för första gången fastställer betalningsbemyndiganden på 
47 608 950 EUR för budgetpost 04 05 01 som avser Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter. Parlamentet påminner om att fonden skapades som ett separat 
särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och därför förtjänar ett särskilt anslag, 
som innebär att man undviker överföringar från andra budgetposter, vilket skedde tidigare, 
och som kunde inverka negativt på uppnåendet av de olika politiska målen.

6. Europaparlamentet välkomnar den planerade ökningen av budgetpost 04 05 01 med 
50 000 000 EUR i ändringsbudget 2/2011, som kommer att användas till att finansiera den 
föreliggande ansökan.
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7. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

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

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till 
rådet och kommissionen.
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BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den ...

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 (ansökan EGF/2010/026 PT/Rohde från Portugal)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

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 förslag3, och

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

inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av 
globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2) Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är 
det möjligt att ansöka om stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit 
uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3) Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel 
från fonden upp till ett belopp på högst 500 miljoner EUR per år.

(4) Portugal lämnat den 26 november 2010 in en ansökan om medel från fonden med 
anledning av 974 uppsägningar (varav 680 uppsagda anställda planeras få stöd) i ett 
skotillverkningsföretag med verksamhet huvudsakligen i kommunen 
Santa Maria Da Feira men även i grannkommunen Ovar, som ligger i 
två Nuts II-regioner: Norte och Centro. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande 
av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. 
Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 1 449 500 EUR anslås.

                                               
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
3 EUT C […], […], s. […].
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(5) Fonden bör därför utnyttjas för att bevilja det ekonomiska stöd Portugal ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 449 500 EUR i 
åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2011.

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

Utfärdat i [Bryssel/Strasbourg] den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande



PE472.007v01-00 8/12 PR\875933SV.doc

SV

MOTIVERING

I. Allmän bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande 
stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i 
världshandeln. 

Enligt bestämmelserna i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning1 samt i artikel 12 i rådets förordning 
(EG) nr 1927/20062, får fonden inte överskrida 500 miljoner EUR, som får tas från en 
befintlig marginal under det totala utgiftstaket från det föregående året och/eller från frigjorda 
åtagandebemyndiganden från de senaste två åren, med undantag för sådana som ingår under 
rubrik 1b. Anslagen förs in i budgeten i form av en avsättning så snart kommissionen har 
funnit tillräckliga marginaler och/eller frigjort 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. Parallellt kan ett trepartsförfarande anordnas för att nå en 
överenskommelse om utnyttjande av fonden och de belopp som krävs. Trepartsförfarandet 
kan ske i förenklad form.

II. Aktuellt läge: Kommissionens förslag 

Den 17 augusti 2011 antog kommissionen ett nytt förslag till beslut om att bevilja Portugal 
medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter till stöd för återinträde på 
arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda till följd av den globala finansiella och 
ekonomiska krisen. 

Detta är den sextonde ansökan som behandlas under budgetåret 2011 och den innebär en 
användning av totalt 1 449 500 EUR ur fonden för Portugals del. Den avser 974 uppsägningar 
(varav 680 uppsagda arbetstagare planeras få stöd) i ett skotillverkningsföretag med 
verksamhet huvudsakligen i kommunen Santa Maria Da Feira men även i grannkommunen 
Ovar (båda kommunerna ingår i två Nuts II-regioner: Norte respektive Centro i Portugal) 
under den nio månader långa referensperioden 19 maj 2010–19 september 2010. 

Denna ansökan, ärende EGF/2010/026 PT/Rohde från Portugal, lämnades in till 
kommissionen den 26 november 2010 och kompletterades med ytterligare uppgifter fram till 
den 19 maj 2011. Ansökan grundades på interventionskriterierna i artikel 2 b i förordningen 
om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter enligt vilka minst 
500 arbetstagare ska ha sagts upp under en referensperiod på nio månader vid företag som är 
verksamma inom en Nace rev. 2-sektor i en region eller två regioner som gränsar till varandra 
på Nuts II-nivå i en medlemsstat.

Ett av kriterierna för kommissionens bedömning var utvärderingen av sambandet mellan 
uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller den 

                                               
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
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finansiella krisen. I det föreliggande ärendet hävdar Portugal att konfektions- och 
skotillverkningsindustrin drabbats hårt av krisen. Dessa sektorer är mycket känsliga för yttre 
faktorer, såsom förlorad köpkraft för konsumenterna. Den ekonomiska lågkonjunkturen har 
haft negativa arbetsmarknadskonsekvenser och lett till stigande arbetslöshetsnivåer, vilket har 
påverkat konsumenternas tillförsikt. Till följd därav har tillverkningsindustrierna drabbats av 
starkt sjunkande försäljning och tillverkning. De portugisiska myndigheterna rapporterar att 
Portugals BNP minskade under de sista två kvartalen 2008 och under 2009 (en minskning på 
4 procent enligt Banco de Portugal). Exporten har minskat för både konfektions- och 
skotillverkningsindustrin (med 24 miljoner EUR för konfektion, med 6 miljoner EUR för 
skotillverkning). Den portugisiska skoexporten sjönk under 2009 till 1 207 miljoner EUR, 
vilket är 6,4 procent lägre än under det föregående året.

Företaget Rohde lyckades hålla sin position på marknaden trots ökande svårigheter på grund 
av hårdnande konkurrens, Kinas etablering som världsledande inom sektorn och växande 
import från Vietnam, Indien och Indonesien. Rohdes ställning hade dock påverkats av den 
minskande försäljningen och av företagets försämrade position på den europeiska marknaden. 
Till följd av krisen och sin reducerade investeringskapacitet gick moderbolaget i 
Schwalmstadt i Tyskland till sist i konkurs.

Rohdekoncernen blev därefter föremål för en rekonstruktionsplan: Företaget köptes upp av ett 
samriskföretag mellan Square Four och Morgan Stanley Merchant Bank i ett försök att rädda 
Rohde och dess produktionsnivå. Produktionen i fabriken i Portugal skulle enligt planerna 
fortsätta. Slutligen genomförde dock koncernen betydande nedskärningar. Dessa 
omständigheter tillsammans med den sjunkande orderingången från moderbolaget försämrade 
situationen för Rohdes fabrik i Santa Maria da Feira i Portugal och i september 2009 inleddes 
ett insolvensförfarande, som utmynnade i nedläggning av fabriken och uppsägning av de 
anställda.

Det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras, inbegripet 
information om hur dessa åtgärder kompletterar åtgärder som finansieras genom 
strukturfonderna, består av insatser för att underlätta arbetstagarnas återinträde på 
arbetsmarknaden:

 Information och vägledning: Informationsinsatserna består i att underrätta alla potentiella 
mottagare om de tillgängliga åtgärderna och uppmana arbetstagarna att aktivt delta i dem, 
informera om arbetsmarknaden samt utarbeta och anpassa arbetstagarnas individuella 
sysselsättningsplaner, vilka ska innehålla en beskrivning av de åtgärder arbetstagaren 
avser att delta i. Denna kartläggning av de berördas utbildning och arbetslivserfarenhet 
kommer att genomföras av arbetsförmedlingarna och samfinansieras inte av EGF-fonden. 
Det förväntas att 250 av de berörda arbetstagarna kommer att delta i mer fullständiga 
arbetsvägledningsinsatser. Syftet med dessa är att uppmuntra arbetstagarna att gå vidare 
till yrkesfortbildning och omskolning samt insatser för personlig utveckling, inbegripet 
främjande av självkänslan samt jobbsökningsteknik. Under dessa åtgärder kommer 
arbetstagarna att få måltids- och resebidrag. 

 Erkännande, validering och certifiering av kvalifikationer: Arbetstagarna ska vid erkända 
nystartscentrum få hjälp med att fastställa de kunskaper och färdigheter de har skaffat sig i 
formella och informella sammanhang. Tillsammans med yrkesvägledarna kommer de 
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enskilt eller i grupp utarbeta en mapp med dokument som visar deras utbildningsmeriter. 
Särskilda insatser kommer att göras för arbetstagare som behöver särskilda kvalifikationer 
för att få avgångsbetyg från skolutbildning eller yrkesutbildningsbevis. Dessa 
nystartscentrum kommer att stödjas av yrkesutbildningscentrum under gemensam ledning. 

 Yrkesinriktad utbildning: Arbetstagarna kommer att få den utbildning som är mest 
lämplig med hänsyn till deras utbildnings- och kompetensnivå för att hjälpa dem att 
snabbt komma ut i arbetslivet igen. Det kommer att ordnas vuxenutbildningskurser som 
leder till dubbla kvalifikationer (skol- och yrkesutbildning). En del av utbildningen 
kommer att ges i moduler (flexibel utbildning med korta kurser som ingår i den nationella 
kvalifikationskatalogens utbildningsreferenslista). En annan del kommer att vara direkt 
yrkesinriktad för att ge kvalifikationer som är lämpliga för arbetsmarknadens behov 
(åtgärder som inte ingår i den nationella kvalifikationskatalogen). Kurserna kommer att 
anordnas av yrkesutbildningscentrum och andra enheter med erkänd kompetens som 
identifierats av den portugisiska arbetsförmedlingen IEFP (Instituto do Emprego e 
Formação Profissional). Deltagarna kommer att få bidrag för utbildningen, måltider, resor 
samt olycksfallsförsäkring och boende, men bara till ett visst belopp och på vissa villkor. 

 Bidrag för utbildning på eget initiativ: Bidraget kommer att göra det möjligt för 
arbetstagarna att delta i lämpliga kurser vid godkända läroanstalter. Kurserna måste ingå i 
den individuella sysselsättningsplanen. De som deltar i denna form av utbildning kommer 
att erbjudas bidrag på strikta villkor. De får delta i mer än en kurs, i följd eller samtidigt, 
förutsatt att de håller sig inom de fastställda ramarna. 

 Bidrag till arbetstagare som själva hittar ett arbete: Arbetstagare som under den tid 
åtgärdspaketet genomförs själva hittar ett nytt arbete, antingen en tillsvidareanställning 
eller ett visstidsavtal på minst sex månader, kommer att få ett särskilt bidrag. Beloppet 
varierar beroende på hur långt anställningsavtalet är och kan höjas om den nya 
arbetsplatsen ligger över 100 km från arbetstagarens hem.

 Anställningsstöd: För att uppmuntra skapandet av nya arbetstillfällen kommer 
arbetsgivare som ingår heltidsavtal med en arbetstagare som omfattas av stödåtgärderna 
att få ett särskilt anställningsstöd. Anställningsavtalet måste gälla minst ett år, men företag 
som tillsvidareanställer arbetstagare kommer att få ett högre stöd. 

 Företagarutbildning och praktiskt stöd: För arbetstagare som vill starta eget kommer det 
att anordnas företagarkurser som handlar om hur man grundar och leder småföretag. En 
förutsättning för att de arbetstagare som vill starta eget ska få startbidrag är att de deltar i 
utbildningen, utom om de kan styrka att de redan har lämplig utbildning eller erfarenhet. 
Till det praktiska stöd som ges hör åtgärder som stöder utveckling av affärsidén, 
utarbetande av affärsplanen, grundande av företaget och uppföljning av projektet under 
det första verksamhetsåret.

 Startbidrag: Arbetstagarna kan få ett bidrag på 20 000 EUR för varje nytt arbetstillfälle de 
skapar. Bidraget betalas ut för högst tre arbetstillfällen, inklusive deras eget. Bidraget 
behöver inte betalas tillbaka. De arbetstillfällen som skapas ska gå till andra arbetstagare 
som omfattas av de åtgärder som stöds av fonden, eller till andra arbetslösa personer vid 
regionens arbetsförmedlingar. De ska vara heltidsanställningar på minst två år. Bidrag för 
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måltider, resor samt olycksfallsförsäkring kommer att erbjudas, men bara till ett visst 
belopp och på vissa villkor.

 Plan för arbetsmarknadsintegration: Arbetstagarna kommer att erbjudas 
arbetslivserfarenhet på minst 30 timmar per vecka under en period på sex till 
tolv månader. Syftet är att se till att arbetstagarna inte förlorar kontakten med andra 
arbetstagare så att de blir isolerade och tappar motivationen, utan får möjlighet att lära sig 
nytt och skaffa sig färdigheter som ökar deras chanser att få arbete efter 
integrationsperioden. Arbetstagarna kommer att placeras vid icke-vinstdrivande företag 
eller organisationer under en viss tid. De kommer att ha rätt till bidrag för måltider, resor 
och försäkring samt ett månatligt bidrag i stället för lön.

Vad gäller kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 har de portugisiska 
myndigheterna i sin ansökan och kompletterande information angett följande: 

• De har intygat att det ekonomiska bidraget från Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter inte ersätter åtgärder som företagen är skyldiga att vidta till följd av 
den nationella lagstiftningen eller kollektivavtal.

• De har visat att åtgärderna ger stöd till enskilda arbetstagare och inte ska användas för 
omstrukturering av företag eller sektorer.

• De har bekräftat att de åtgärder som avses ovan inte får stöd från något annat av EU:s 
finansieringsinstrument.

Vad gäller förvaltnings- och kontrollsystem har Portugal meddelat kommissionen att det 
ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av den offentliga 
arbetsförmedlingen Instituto do Emprego e Formação Profissional. Den övergripande 
förvaltningen sköts av avdelningen för sysselsättning med hjälp av avdelningen för 
yrkesinriktad utbildning, avdelningen för finans- och förvaltningskontroll samt de regionala 
delegationerna för regionerna Norte och Centro. Den övergripande ekonomiska förvaltningen 
kommer att skötas av avdelningen för finans- och förvaltningskontroll. Stöden kommer att 
godkännas och betalas ut av de regionala delegationerna för regionerna Norte och Centro. 
Merparten av de aktiva åtgärderna kommer att genomföras av arbetsförmedlingarna och 
samarbetsorganisationerna, dvs. gemensamma yrkesutbildningscentrum i de mest drabbade 
kommunerna. Portugal har bekräftat att principen om åtskillnad av funktioner inom och 
mellan dessa organ kommer att respekteras.

Institutet för förvaltning av Europeiska socialfonden (Instituto de Gestão do Fundo Social 
Europeu – IGFSE, I.P.) kommer att ansvara för revision och kontroll av de åtgärder som 
omfattas av denna ansökan.

Kommissionen bedömer att ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt 
förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och 
rekommenderar att budgetmyndigheterna bifaller ansökan.

För att utnyttja fonden har kommissionen överlämnat en begäran om överföring till 
budgetmyndigheten av ett sammanlagt belopp på 1 449 500 EUR från reserven för 



PE472.007v01-00 12/12 PR\875933SV.doc

SV

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) i 
åtagandebemyndiganden till fondens budgetpost 04 05 01.

Föredraganden välkomnar att 2011 års budget, efter upprepade uppmaningar från parlamentet, 
för första gången visar betalningsbemyndiganden (47 608 950 EUR) under fondens 
budgetrubrik liksom den planerade ökningen av budgetpost 04 05 01 med 50 000 000 EUR i 
ändringsbudget 2 för budgetåret 2011.

Föredraganden påminner om att fonden skapades som ett separat särskilt instrument med egna 
mål och tidsfrister och som sådant förtjänar ett eget anslag, vilket innebär att man undviker 
överföringar från andra budgetposter, vilket skedde tidigare, och som kunde inverka negativt 
på uppnåendet av de olika politiska målen. 

Enligt det interinstitutionella avtalet får fonden utnyttjas upp till det årliga taket på 
500 miljoner EUR.

Detta är det sextonde förslaget om utnyttjande av fonden som lämnats in till 
budgetmyndigheten under 2011. Om man drar ifrån det belopp (1 449 500 EUR) som begärs i 
den aktuella ansökan från de disponibla medlen återstår således ett tillgängligt belopp på 
418 963 631 EUR till slutet av 2011. Detta belopp uppfyller kravet i artikel 12.6 i 
förordningen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter att mer än 
25 procent av det högsta årliga belopp som öronmärkts för fonden ska stå till förfogande för 
tilldelning de fyra sista månaderna av 2011.

III. Förfarande

Kommissionen har lagt fram en begäran om överföring för att införa specifika 
åtagandebemyndiganden i 2011 års budget, så som föreskrivs i punkt 28 i det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Trepartsmötet om kommissionens förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter kan ske i förenklad form, enligt artikel 12.5 i den rättsliga 
grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i 
processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna från fonden.

Efter sin bedömning kommer Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor 
att lägga fram sina synpunkter på utnyttjandet av fonden, vilka kommer att bifogas som 
en skrivelse till detta betänkande.

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


