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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 13 i det 
interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning (ansökan EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland från Irland (COM(2014)0616 
– C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))
Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2014)0616 – C8-0173/2014),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 
17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–
2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/20061,

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 
om den fleråriga budgetramen för 2014–20202, särskilt artikel 12,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning3, särskilt punkt 13,

– med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella 
avtalet av den 2 december 2013,

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

– med beaktande av en skrivelse från utskottet för regional utveckling,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0000/2014), och av följande skäl:

A. Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till 
arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom 
världshandeln 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 förlikningsmötet 
den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av 
den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C. Antagandet av förordningen om Europeiska fonden för justering för 

                                               
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
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globaliseringseffekter, som återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet 
om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 
60 procent av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera 
handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av 
parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka 
antalet åtgärder och förmånstagare genom att innefatta även egenföretagare och ungdomar 
samt finansiera incitament att starta egna företag.

D. Irland har lämnat in ansökan EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland om ekonomiskt stöd från 
fonden med anledning av att 171 personer blivit uppsagda hos Andersen Ireland Limited, 
som driver verksamhet i Nace rev. 2 huvudgrupp 32 (Tillverkning av smycken, guld- och 
silversmedsvaror samt bijouterier)  under referensperioden från den 21 oktober 2013 till 
den 21 februari 2014.

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

1. Europaparlamentet konstaterar att de irländska myndigheterna lämnade in ansökan enligt 
interventionskriterierna i artikel 4.2 i förordningen om fonden, som medger undantag från 
kriterierna i artikel 4.1 a enligt vilka minst 500 arbetstagare ska ha sagts upp eller 
egenföretagare ha upphört med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader 
vid ett företag i en medlemsstat.

2. Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att de exceptionella omständigheter 
som enligt de irländska myndigheterna föreligger i detta fall, det vill säga att 
uppsägningarna har allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala och regionala 
ekonomin, motiverar ett undantag till tröskeln på 500 uppsägningar, och att Irland därför 
är berättigat till ekonomiskt stöd enligt den förordningen.

3. Europaparlamentet noterar att de irländska myndigheterna lämnade in sin ansökan om 
ekonomiskt stöd från fonden den 16 maj 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen 
av denna ansökan tillgänglig den 3 oktober 2014. Parlamentet uppskattar den snabba 
bedömningsperioden på mindre än fem månader.

4. Europaparlamentet anser att de 171 uppsägningarna hos Andersen Ireland Limited hänger 
samman med genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av 
globaliseringen, och EU:s smyckessektor har på fyra år (2008–2012) distanserats av 
importvolymen som är fyra gånger högre. Av de produkter som importerades kom 95 % 
från asiatiska länder.

5. Europaparlamentet konstaterar att detta är den första ansökan om stöd från fonden för 
arbetstagare som sagts upp inom sektorn för smycken, guld- och silversmedsvaror samt 
bijouterier, en sektor som också drabbats hårt av den ökade onlineförsäljningen och därför 
ytterligare kan komma att försvagas.

6. Europaparlamentet noterar att uppsägningarna ytterligare kommer att förvärra 
arbetslöshetssituationen i regionen, eftersom Andersen Ireland var en viktig arbetsgivare i 
detta landsbygdsområde där arbetslösheten (39,3 %) redan var dubbelt så hög som det 
nationella genomsnittet (19 %).
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7. Europaparlamentet noterar att de irländska myndigheterna, utöver de 171 uppsägningarna, 
dessutom kommer att tillhandahålla individanpassade tjänster, samfinansierade via 
fonden, till högst 138 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte hade fyllt 
25 år den dag ansökan lämnades in.

8. Europaparlamentet ser positivt på att de irländska myndigheterna, i syfte att snabbt ge 
arbetstagarna stöd, den 21 oktober 2013 beslutade att inleda de individanpassade 
åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det 
föreslagna samordnade paketet. 

9. Europaparlamentet noterar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som 
ska samfinansieras kommer att sträva efter att skapa så många sysselsättningsmöjligheter 
man kan i ett område där det finns få expanderande sektorer eller 
produktionsanläggningar. De uppsagda arbetstagarnas kompetens kommer att behöva 
höjas betydligt.

10. Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster 
har tagits fram i samråd med de berörda stödmottagarna och med deras företrädare samt 
med arbetsmarknadens parter, och välkomnar avsikten att upprätta ett rådgivande forum 
för att komplettera det arbete som samordningsenheten gör, så att de uppsagda 
arbetstagarna fortlöpande kan bidra till programmets genomförande.

11. Europaparlamentet gläder sig över att enheten för samordning av fonden håller på att 
inrätta ett kontor i närheten av den berörda platsen, och detta kommer att fungera som den 
enda kontaktpunkten för arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar.

12. Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som ska tillhandahållas för de 
arbetstagare som blivit arbetslösa består av följande åtgärder som tillsammans utgör ett 
samordnat paket med individanpassade tjänster: Yrkesvägledning och hjälp med 
karriärplanering, utbildningsbidrag från fonden, yrkesinriktad utbildning och 
gymnasieutbildning, högre utbildning, stöd till utbildning genom Skillsnets, 
företagsstöd/stöd till egenföretagande, inkomststöd inklusive bidrag till utgifter för kurser.  

13. Europaparlamentet gläder sig över att principerna om jämställdhet och icke-
diskriminering kommer att respekteras när det gäller tillgången till de föreslagna 
åtgärderna och deras genomförande.

14. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

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

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

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet 
med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/007 IE/Andersen 
Ireland, från Irland)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 
17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) 
och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/20061, särskilt artikel 15.4,

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om 
den fleråriga budgetramen för 2014–20202, särskilt artikel 12,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning3, särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) 
inrättades för att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda och till egenföretagare 
vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom 
världshandeln på grund av globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och 
ekonomisk kris som behandlas i förordning (EG) nr 546/20094 eller till följd av en ny 
global finansiell och ekonomisk kris, och för att underlätta deras återinträde på 
arbetsmarknaden.

(2) Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 1311/2013 inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3) Irland lämnade den 16 maj 2014 in en ansökan om att utnyttja fonden med anledning 
av uppsägningar i företaget Andersen Ireland Limited i Irland och kompletterade 

                                               
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
4 EUT L 167, 29.6.2009, s. 26.
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ansökan med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) 
nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet 
enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4) Irland har beslutat att, i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1309/2013, också 
låta unga som varken arbetar eller studerar ta del av de individanpassade tjänster som 
samfinansieras genom fonden.

(5) Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 
1 501 200 euro som Irland ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 501 200 euro i 
åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2014.

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 
världshandeln. 

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga 
budgetramen för 2014–20201 och artikel 15 i förordning (EG) nr 1309/20132 får det årliga 
belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen 
förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska 
kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 
2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, 
samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning3, till budgetmyndigheten lägga 
fram ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om 
överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas. 

II. Ansökan från Andersen Ireland Limited och kommissionens förslag 

Den 3 oktober 2014 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Irland medel ur 
fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som till följd av 
globaliseringen blivit uppsagda hos Andersen Ireland Limited, ett företag som är verksamt 
inom huvudgrupp 32 i Nace Rev. 2 (Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror 
samt bijouterier). De irländska myndigheterna kommer dessutom att tillhandahålla 
individanpassade tjänster, samfinansierade via fonden, till högst 138 unga som varken arbetar 
eller studerar och som ännu inte hade fyllt 25 år den dag ansökan lämnades in, i och med att 
uppsägningarna inträffade i Nuts 2-regionen södra och östra Irland (IE 02), som kan beviljas 
stöd enligt sysselsättningsinitiativet för ungdomar. 

Detta är den fjortonde ansökan som behandlas under budgetåret 2014 och den innebär 
en användning av totalt 1 501 200 euro ur fonden för Irlands del. Det totala antalet 
stödberättigande mottagare uppgår till 276. Ansökan lämnades till kommissionen den 16 maj 
2014 och kompletterades med ytterligare information fram till den 11 juli 2014. 
Kommissionen har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, 
kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden. 

De irländska myndigheterna gör gällande att import från länder utanför EU har dominerat EU-
marknaden för bijouterier, både i fråga om volym och värde, åtminstone under de senaste fem
åren. Irland hänvisar till uppgifter från Eurostat, som visar att såväl europeiska som 
utomeuropeiska tillverkares försäljning inom EU 2008 låg på ungefär samma nivå: 56 000 ton 
mätt i produktvolym. I efterdyningarna av den globala ekonomiska och finansiella krisen 
2008–2009 minskade bådas försäljningsvolymer. Men medan EU:s volym av de produkter 

                                               
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
3 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
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som såldes på EU-marknaden minskade till 10 600 ton under 2012, minskade importen av 
produkten från länder utanför EU betydligt mindre, till 45 700 ton.

Från att ha varit i samma utgångsläge 2008 hade alltså importen fyra år senare blivit fyra 
gånger större än EU:s försäljning. Av de produkter som importerades från länder utanför EU 
kom 95 % från asiatiska länder som Kina, Indien, Thailand och Filippinerna. Under tiden 
hade flera företag som är baserade i EU, inbegripet marknadsledarna Folli Follie och 
Swarovski, flyttat sina produktionsanläggningar till just dessa länder.

De irländska myndigheterna anser att uppsägningarna har betydande negativa konsekvenser 
för den lokala och regionala ekonomin, eftersom Andersen Ireland var en viktig arbetsgivare i 
detta landsbygdsområde där arbetslösheten (39,3 %) var dubbelt så hög som det nationella 
genomsnittet (19 %). 

De individanpassade tjänster som ska tillhandahållas för de arbetstagare som blivit arbetslösa 
består av följande åtgärder som tillsammans utgör ett samordnat paket med individanpassade 
tjänster: Yrkesvägledning och hjälp med karriärplanering, utbildningsbidrag från fonden, 
yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning, högre utbildning, stöd till utbildning genom 
Skillsnets, företagsstöd/stöd till egenföretagande, inkomststöd inklusive bidrag till utgifter för 
kurser. 

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de 
stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om Europeiska fonden för 
justering för globaliseringsåtgärder. Dessa åtgärder ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder. 

De irländska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om 

 att principerna likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i 
fråga om vem som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och vid 
genomförandet av dem,

 att de krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och 
i EU-lagstiftningen är uppfyllda,

 att det berörda företaget har fullgjort sina rättsliga skyldigheter i samband med 
uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder med tanke på sina 
anställda,

 att de föreslagna åtgärderna kommer att stödja enskilda arbetstagare och inte 
användas till omstrukturering av företag eller sektorer,

 att de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera de åtgärder som 
finansieras genom strukturfonderna,

 att det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens 
förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd,
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 att de föreslagna åtgärderna inte kommer att beviljas ekonomiskt stöd från 
unionens andra fonder eller finansieringsinstrument och att all 
dubbelfinansiering kommer att förhindras.

Irland har meddelat kommissionen att den nationella förfinansieringen eller samfinansieringen 
kommer att tillhandahållas av det irländska finansministeriet, som förhandsfinansierar 
tjänsterna och även kommer att samfinansiera programmet när stödet från fonden har 
godkänts. Medlen tas från den nationella utbildningsfonden (National Training Fund) och från 
godkända budgetposter vid ministeriet för utbildning och yrkeskvalifikationer (Department of 
Education and Skills) och andra berörda statliga myndigheter. Det ekonomiska stödet kommer 
att förvaltas av särskilt utsedd personal vid ministeriet för utbildning och yrkeskvalifikationer 
(Department of Education and Skills), som har utsetts till förvaltningsmyndighet för fonden. 
Förvaltningsmyndigheten granskar ansökningar om medel och betalar ut stöd från fonden. 
Ansökningarna lämnas in av förmedlingsorgan för de offentliga institutionernas räkning. 

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till 
budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 1 501 200 euro från reserven 
för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens 
budgetpost (04 04 01). 

Detta är det fjortonde förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten 
har fått hittills under 2014. 

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om 
fonden.

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


