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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att social- och sysselsättningspolitiken ingår i det 
nationella behörighetsområdet, och att man för denna politik använder sig av den öppna 
samordningsmetoden och alla synergieffekter som är möjliga för att garantera en positiv 
utveckling av unionen inom ramen för globaliseringen och för att möta utmaningen med 
den sociala och sysselsättningsrelaterade integrationen i medlemsstaterna. Parlamentet 
påminner också om att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är ett 
instrument som inrättats för att stödja detta mål och för att bistå arbetstagarna i fall av 
omfattande uppsägningar.

2. Europaparlamentet begär, i syfte att underlätta användningen av anslag och betalningar i 
budgetposten för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, att man 
åtminstone från och med nästa budgetram minskar behandlingstiderna för ärendena för att 
effektivare kunna hjälpa de uppsagda arbetstagarna och normaliserar förfarandena.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att låta arbetsmarknadens parter delta 
redan från början i utarbetandet av ansökningarna. 

4. Europaparlamentet begär att medlemsstaterna ska inrätta en kommunikations- och 
administrationsstruktur på nationell nivå för Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter i samarbete med alla berörda parter, och utbyta bästa praxis på 
europeisk nivå, vilket skulle göra det möjligt för Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter att ingripa snabbt och effektivt i fall av omfattande uppsägningar.

5. Europaparlamentet påminner om att det enligt förordning (EG) nr 1927/2006 är tillåtet 
för flera länder att tillsammans lämna in sina ansökningar till Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter när de drabbade arbetstagarna i en geografisk region 
eller en viss sektor inte finns inom en enskild medlemsstat.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta ett differentierat tillvägagångssätt 
när det gäller bistånd till uppsagda arbetstagare, särskilt i fall av omfattande 
uppsägningar, för att förbättra arbetstagarnas chanser på arbetsmarknaden, som genomgår 
en djupgående omstrukturering. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna i 
detta syfte intensifierar utbytet av bästa praxis, särskilt genom att utnyttja Progress. 

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter för att genomföra de europeiska målen, främja ny 
sakkunskap för att skapa nya arbetstillfällen och för att främja livslångt lärande, detta för 
att arbetstagarna ska kunna utveckla sin karriär och bidra till att förbättra unionens 
konkurrenskraft inom ramen för globaliseringen.

8. Europaparlamentet påminner företagen om deras ansvar att göra allt de kan för att se till 
att arbetstagarna redan i början av sin arbetslöshetsperiod kan validera sina erfarenheter, 
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så att deras omskolning sker på ett så precist och snabbt sätt som möjligt och så att de 
hittar ett stabilt arbete med framtidsutsikter.

9. Europaparlamentet konstaterar att ärendena i hög grad skiljer sig åt på grund av de olika 
situationerna i medlemsstaterna. Europaparlamentet ber kommissionen att utarbeta ett 
förslag till flexiblare kriterier för ingripande för varje medlemsstat, så att kriterierna 
bättre anpassas till de nationella ekonomiska situationerna, och att utvärdera möjligheten 
att utöka referensperioden och företagens verksamhetsområden.

10. Europaparlamentet ber kommissionen att se till att konkurrensen inte snedvrids, genom 
att uppmuntra en harmonisering av företagens skyldigheter när det gäller uppsägningar av 
ekonomiska skäl inom unionen. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin årsrapport lägga fram statistik om 
effektiviteten avseende Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och 
utbildningsstrategier för återvändande till arbete. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra uppgifter om användningen 
i praktiken av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i syfte att uppnå 
en god europeisk budgetförvaltning så att parlamentet ska kunna göra en kontroll i 
efterhand. 


