
AD\903615SV.doc PE486.029v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

   
EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Budgetkontrollutskottet

2011/0269(COD)

1.6.2012

YTTRANDE
från budgetkontrollutskottet

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Föredragande: Jorgo Chatzimarkakis



PE486.029v02-00 2/9 AD\903615SV.doc

SV

PA_Legam



AD\903615SV.doc 3/9 PE486.029v02-00

SV

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter (nedan kallad 
fonden) upprättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1927/2006 av den 
20 december 2006 om upprättande av 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter för den budgetram 
som gäller från den 1 januari 2007 till den 
31 december 2013, i syfte att ge unionen 
möjlighet att visa solidaritet med 
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln beroende på 
globaliseringen och att stödja en snabb 
återintegrering på arbetsmarknaden. Det
ursprungliga målet med fonden är
fortfarande detsamma.

(2) Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter (nedan kallad 
fonden) upprättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1927/2006 av den 
20 december 2006 om upprättande av 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter för den budgetram 
som gäller från den 1 januari 2007 till den 
31 december 2013, i syfte att ge unionen 
möjlighet att visa solidaritet med 
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln beroende på 
globaliseringen och att stödja en snabb 
återintegrering på arbetsmarknaden. Med 
särskild hänsyn till det nuvarande osäkra 
läget som fortfarande råder i många 
medlemsstater är detta ursprungliga mål
med fonden fortfarande detsamma, 
eftersom det ger vissa – må vara 
blygsamma – möjligheter att 
tillhandahålla skräddarsydda tjänster för 
enskilda arbetstagare som förlorat sitt 
arbete till följd av kollektiva uppsägningar 
med omfattande konsekvenser för 
näringsliv, branscher och regioner som 
en följd av den ekonomiska 
globaliseringen.



PE486.029v02-00 4/9 AD\903615SV.doc

SV

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I meddelandet En budget för Europa 
2020 från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén 
konstateras det att fonden är ett flexibelt 
verktyg som gör det möjligt att stödja 
arbetstagare som förlorat sitt arbete och 
hjälpa dem att hitta ett nytt arbete så fort 
som möjligt. Under den fleråriga 
budgetramen från den 1 januari 2014 till 
den 31 december 2020 bör unionen 
fortsätta att tillhandahålla särskilt 
engångsstöd för att hjälpa arbetslösa 
arbetstagare att komma tillbaka in på 
arbetsmarknaden i områden, sektorer, 
territorier eller på arbetsmarknader som 
drabbats av en allvarlig ekonomisk 
störning. Eftersom fondens syfte är att 
tillhandahålla stöd i situationer där 
omständigheterna snabbt och utan 
förvarning ändras bör den stå kvar utanför 
den fleråriga budgetramen.

(3) I meddelandet En budget för Europa 
2020 från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén 
konstateras det att fonden är ett flexibelt 
verktyg som gör det möjligt att stödja 
arbetstagare som förlorat sitt arbete och 
hjälpa dem att hitta ett nytt arbete så fort 
som möjligt. Under den fleråriga 
budgetramen från den 1 januari 2014 till 
den 31 december 2020 bör unionen 
fortsätta att tillhandahålla särskilt 
engångsstöd för att hjälpa arbetslösa 
arbetstagare att komma tillbaka in på 
arbetsmarknaden i områden, sektorer, 
territorier eller på arbetsmarknader som 
drabbats av en allvarlig ekonomisk 
störning. Eftersom fondens syfte är att 
tillhandahålla stöd i situationer där 
omständigheterna snabbt och utan 
förvarning ändras bör den stå kvar utanför 
den fleråriga budgetramen, för att unionen 
på detta sätt ska förfoga över en 
mekanism för snabba stödinsatser i 
situationer då det råder 
sysselsättningskris.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På den ansökande medlemsstatens 
initiativ får ekonomiskt stöd beviljas för 
förberedande åtgärder samt för förvaltning, 
information och marknadsföring, kontroll 
och rapportering.

3. På den ansökande medlemsstatens 
initiativ får ekonomiskt stöd som inte 
överstiger 5 % av de totala kostnaderna
beviljas för förberedande åtgärder samt för 
förvaltning, information och 
marknadsföring, kontroll och rapportering.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, på grundval av den 
bedömning som föreskrivs i artikel 8.3 och 
med särskilt beaktande av antalet berörda 
arbetstagare, de föreslagna åtgärderna och 
de beräknade kostnaderna, så snart som 
möjligt uppskatta och föreslå det 
stödbelopp som eventuellt kan beviljas 
inom ramen för de tillgängliga resurserna.
Detta belopp får uppgå till högst 50 % av 
de totala beräknade kostnader som avses i
artikel 8.2 e eller 65 % av dessa kostnader 
om det gäller en ansökan som lämnats in 
av en medlemsstat i vilken minst en region 
på Nuts II-nivå har rätt till stöd enligt 
strukturfondernas konvergensmål. Vid 
bedömningen av sådana fall kommer 
kommissionen att besluta om en 
samfinansieringsandel på 65 % är 
berättigad.

1. Kommissionen ska, på grundval av den 
bedömning som föreskrivs i artikel 8.3 och 
med särskilt beaktande av antalet berörda 
arbetstagare, de föreslagna åtgärderna och 
de beräknade kostnaderna, så snart som 
möjligt uppskatta och föreslå det 
stödbelopp som eventuellt kan beviljas 
inom ramen för de tillgängliga resurserna.
Detta belopp får uppgå till högst 50 % av 
de totala beräknade kostnader som avses i
artikel 8.2 e eller 65 % av dessa kostnader 
om det gäller en ansökan som lämnats in 
av en medlemsstat i vilken minst en region 
på Nuts II-nivå har rätt till stöd enligt 
strukturfondernas konvergensmål. Vid
bedömningen av sådana fall kommer 
kommissionen att besluta, enligt på 
förhand fastställda kriterier, om en 
medfinansieringsandel på 65 % är 
berättigad.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När ett beslut om ekonomiskt stöd i 
enlighet med artikel 15.4 har trätt i kraft 
ska kommissionen, i princip inom 
15 dagar, betala ut minst 50 % av det 
ekonomiska stödet från unionen till 
medlemsstaten i form av förfinansiering, 
som vid behov ska följas av del- och
slutbetalningar. Förfinansieringen ska 
räknas av när stödärendet avslutas i 
enlighet med artikel 18.3.

1. När ett beslut om ekonomiskt stöd i 
enlighet med artikel 15.4 har trätt i kraft 
ska kommissionen, i princip inom 
15 dagar, betala ut upp till 50 % av det 
ekonomiska stödet från unionen till 
medlemsstaten i form av förfinansiering, 
som ska följas av del- och/eller
slutbetalningar. Förfinansieringen ska 
räknas av när stödärendet avslutas i 
enlighet med artikel 18.3.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 1 augusti 
vartannat år, och första gången 2015, lägga 
fram en kvantitativ och kvalitativ rapport 
för Europaparlamentet och rådet om den 
verksamhet som bedrivits inom ramen för 
denna förordning och förordning (EG) 
nr 1927/2006 under de föregående två åren.
Rapporten ska inriktas på de resultat som 
uppnåtts genom fonden och ska redogöra 
för inlämnade ansökningar, antagna beslut, 
finansierade åtgärder och hur dessa 
kompletterat de åtgärder som finansierats 
genom någon annan av unionens fonder, 
särskilt Europeiska socialfonden och 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, samt för avslutade 
stödärenden. Rapporten ska också 
innehålla uppgifter om ansökningar som 
avslagits eller ansökningar för vilka hela 
det ansökta beloppet inte beviljats på grund 
av att det saknats tillräckliga anslag eller på 
grund av att de inte varit stödberättigande.

1. Kommissionen ska senast den 1 augusti 
vartannat år, och första gången 2015, lägga 
fram en utförlig, kvantitativ och kvalitativ
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om den verksamhet som bedrivits inom 
ramen för denna förordning och förordning
(EG) nr 1927/2006 under de föregående 
två åren. Rapporten ska inriktas på de 
resultat som uppnåtts genom fonden och 
ska redogöra för inlämnade ansökningar, 
antagna beslut, antalet arbetstagare som 
ges bidrag och hur många som fått fast 
anställning inom ett år från det att 
ansökan lämnats in, finansierade åtgärder 
och hur dessa kompletterat de åtgärder som 
finansierats genom någon annan av 
unionens fonder, särskilt Europeiska 
socialfonden och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
samt för avslutade stödärenden. Rapporten 
ska också innehålla uppgifter om 
ansökningar som avslagits eller 
ansökningar för vilka hela det ansökta 
beloppet inte beviljats på grund av att det 
saknats tillräckliga anslag eller på grund av 
att de inte varit stödberättigande.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rapporten ska överlämnas till 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, Regionkommittén och 
arbetsmarknadens parter för information.

2. Rapporten ska överlämnas till
revisionsrätten, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och arbetsmarknadens parter för 
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information.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resultaten av utvärderingen ska 
överlämnas till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, Regionkommittén och 
arbetsmarknadens parter för information.

2. Resultaten av utvärderingen ska 
överlämnas till Europaparlamentet, rådet,
revisionsrätten, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och arbetsmarknadens parter för 
information. Rekommendationerna från 
utvärderingen ska beaktas vid utformning 
av nya program på området sysselsättning 
och sociala frågor.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) se till att de finansierade utgifterna är 
grundade på kontrollerbara verifikationer 
och att de är korrekta och överensstämmer 
med tillämpliga bestämmelser,

c) se till att de finansierade utgifterna är 
grundade på kontrollerbara verifikationer 
och att de är lagliga och överensstämmer 
med tillämpliga bestämmelser,

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska, inom ramen för sitt 
ansvar för genomförandet av Europeiska 
unionens allmänna budget, vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att kontrollera att 
de finansierade åtgärderna genomförs i 
enlighet med principerna om sund och 
effektiv ekonomisk förvaltning. Den 

4. Kommissionen ska, inom ramen för sitt 
ansvar för genomförandet av Europeiska 
unionens allmänna budget, vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att kontrollera att 
de finansierade åtgärderna genomförs i 
enlighet med principerna om sund och 
effektiv ekonomisk förvaltning. Den 
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ansökande medlemsstaten ska se till att den 
har välfungerande system för förvaltning 
och kontroll. Kommissionen ska 
kontrollera att dessa system verkligen 
inrättats.

ansökande medlemsstaten ska se till att den 
har välfungerande system för förvaltning 
och kontroll. Kommissionen ska 
kontrollera att dessa system verkligen 
inrättats. Om oegentligheter uppdagas ska 
belopp som utbetalats felaktigt återkrävas 
i första hand genom avräkning. Där så är 
lämpligt får skyddet av unionens 
ekonomiska intressen i enlighet med 
artikel 325 i fördraget även omfatta 
effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de faktiska kostnaderna för en 
åtgärd är lägre än det beräknade belopp 
som angivits enligt artikel 15 ska 
kommissionen anta ett beslut, i form av en 
genomförandeakt, och begära att 
medlemsstaten återbetalar motsvarande 
belopp av det mottagna ekonomiska stödet.

1. Om de faktiska kostnaderna för en 
åtgärd är lägre än det beräknade belopp 
som angivits enligt artikel 15 och 
återkrävande genom avräkning inte är 
möjligt, ska kommissionen anta
genomförandeakter och begära att 
medlemsstaten återbetalar motsvarande 
belopp av det mottagna ekonomiska stödet.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i denna förordning ska ges på 
obestämd tid från och med den dag då
denna förordning träder i kraft.

2. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i denna förordning ska ges för den 
period som denna förordning är i kraft.
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