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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/2014/005 FR/GAD från Frankrike)
(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2014)0662 – C8-0226/2014),

– 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 skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0000/2014), och av följande 
skäl:

A. Unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge 
kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande 
strukturförändringar inom världshandeln eller den globala finansiella och ekonomiska 
krisen 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 

                                               
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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fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C. Antagandet av förordningen om Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om 
att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 
60 % 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 stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att innefatta även 
egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta egna företag.

D. De franska myndigheterna lämnade in ansökan EGF/2014/005 FR/GAD den 6 juni 2014 
efter 744 uppsägningar vid företaget GAD société anonyme simplifiée, ett företag som 
är verksamt inom en näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 10 
(livsmedelsframställning). 

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

1. Europaparlamentet konstaterar att de franska myndigheterna lämnade in ansökan med 
stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilket minst 500 
personer som är arbetstagare eller egenföretagare antingen ska ha blivit uppsagda eller 
ska ha upphört med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader i ett 
företag i en medlemsstat. Även arbetstagare och egenföretagare bland underleverantörer 
eller producenter i efterföljande produktionsled omfattas.

2. Europaparlamentet noterar att de franska myndigheterna lämnade in sin ansökan om 
ekonomiskt stöd från fonden den 6 juni 2014 och att kommissionen gjorde 
bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 24 oktober 2014. Parlamentet gläder sig 
över att kommissionen hållit sig till den strama tidsfrist på 12 veckor som fastställs i 
förordningen om fonden.

3. Europaparlamentet konstaterar att de franska myndigheterna framhåller att GAD, i sin 
egenskap av slakteri och bearbetningsföretag, hamnade i kläm mellan två former av 
pristryck, dels från lantbrukarna som kämpade med de ökade foderpriserna, dels från 
konsumenterna som kämpade med minskade inkomster. 

4. Europaparlamentet håller med om att den minskade konsumtionen av griskött i Europa 
till följd av ökade priser och lägre köpkraft bland konsumenterna är kopplad till den 
globala finansiella och ekonomiska kris som avses i förordning (EG) nr 546/20091. 

5. Europaparlamentet anser att ökningen av priserna på grisfoder, något som unionen i 
första hand importerar från andra kontinenter som nyligen drabbats av torka, kan 
hänföras till globaliseringen.

                                               
1 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 (EUT L 167, 
29.6.2009, s. 26).



PR\1038499SV.doc 5/11 PE541.441v01-00

SV

6. Europaparlamentet anser att andra faktorer spelade en viktig roll i företagets svårigheter, 
såsom illojal konkurrens på den inre marknaden från konkurrenter som missbrukar 
direktivet om utstationering av arbetstagare1.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkra lika villkor på den inre 
marknaden och se till att dess lagstiftning och instrument är enhetliga.

8. Europaparlamentet slår fast att orsakerna till GAD:s finansiella svårigheter är många, 
men håller dock med om att Frankrike är berättigat till ekonomiskt stöd ur fonden.

9. Europaparlamentet konstaterar att sektorn för livsmedelsframställning hittills varit 
föremål för ytterligare en ansökan till fonden2, även den baserad på den globala 
finansiella och ekonomiska krisen.

10. Europaparlamentet konstaterar att dessa uppsägningar kommer att förvärra situationen i 
Bretagne. Sysselsättningen i denna region är nämligen mer beroende av 
jordbruksindustrin än generellt i Frankrike (11 % i Bretagne mot 5 % i genomsnitt i 
Frankrike).

11. Europaparlamentet konstaterar att utöver de 744 uppsägningarna under 
referensperioden, omfattar de stödberättigade mottagarna 16 arbetstagare som blivit 
uppsagda efter referensperioden på fyra månader, vilket totalt blir 760 personer. Antalet 
personer som skulle omfattas av åtgärderna är även 760.

12. Europaparlamentet konstaterar att den totala budgeten för genomförandet av åtgärderna 
uppgår till 1 530 000 EUR, varav 30 000 EUR för genomförandet, och att det 
ekonomiska stödet från fonden uppgår till 918 000 EUR, det vill säga 60 % av de totala 
kostnaderna. 

13. Europaparlamentet ser positivt på att de franska myndigheterna, i syfte att snabbt ge 
arbetstagarna stöd, den 3 januari 2014 beslutade att inleda de individanpassade 
åtgärderna, långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det 
föreslagna samordnade paketet och även innan ansökan om ett ekonomiskt stöd från 
fonden lämnades in.

14. Europaparlamentet konstaterar att de franska myndigheterna har angett att det 
samordnade paketet av individanpassade tjänster togs fram efter att GAD:s centrala 
företagskommitté den 28 juni 2013 informerats om planerna på att dra in 
889 arbetstillfällen inom företaget. 

15. Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som ska tillhandahållas 
består av endast en åtgärd: råd och vägledning till de uppsagda arbetstagarna från en 
grupp konsulter (cellule de reclassement). 

16. Europaparlamentet gläder sig över att principerna om likabehandling och icke-
diskriminering kommer att följas i fråga om vem som ska få ta del av de föreslagna 
åtgärderna och genomförandet av dem.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).
2 EGF/2014/001 EL/Nutriart avseende bageriprodukter.



PE541.441v01-00 6/11 PR\1038499SV.doc

SV

17 Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

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

19. 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/2014/005 FR/GAD från 
Frankrike)

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 egenföretagare vars 
verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom 
världshandeln beroende på globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och 
ekonomisk kris som behandlas i förordning (EG) nr 546/20094eller 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).

                                               
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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(3) Frankrike lämnade den 6 juni 2014 in en ansökan om att utnyttja fonden med 
anledning av uppsägningar1 i företaget GAD société anonyme simplifiée i Frankrike 
och kompletterade 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 från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4) Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 918 000 euro 
som Frankrike ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 918 000 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

                                               
1 Enligt artikel 3 a i förordningen om fonden.
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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 EUR (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, förelägga budgetmyndigheten ett 
förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid 
oenighet ska ett trepartsmöte inledas. 

II. Ansökan från GAD och kommissionens förslag 

Den 24 oktober 2014 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Frankrike 
medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit 
uppsagda i GAD société anonyme simplifiée, ett företag som är verksamt inom en 
näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 10 (livsmedelsframställning), till följd 
av den globala finansiella och ekonomiska krisen. 

Detta är den sjuttonde ansökan som behandlas under budgetåret 2014, och den innebär att 
totalt 918 000 EUR ur fonden tas i anspråk för Frankrikes del. Det totala antalet 
stödmottagare uppgår till 760. Ansökan lämnades till kommissionen den 6 juni 2014 och 
kompletterades med ytterligare information fram till den 4 augusti 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 franska myndigheterna hävdar att den globala finansiella och ekonomiska krisen har lett 
till en minskad konsumtion av griskött i Europa, vilket i sin tur har medfört en minskning av 
produktionen av griskött och av verksamheten på slakterier som GAD. Konsumtionen av 
griskött minskade från 43 kg/år per capita 2007 till 39 kg/år 2013. Denna minskning av 
konsumtionen, som beror på den globala finansiella och ekonomiska krisen, har också drabbat 
andra typer av kött, om än i mindre utsträckning än griskött vars pris hade ökat snabbare än 
för annat kött, i synnerhet nötkött.

                                               
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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Grisfoder utgörs huvudsakligen av en blandning av olika spannmål – majs, vete, korn och 
framför allt soja. En stor del importeras från länder utanför EU, t.ex. Förenta staterna, 
Australien och länder i Sydamerika. Dessa regioner har drabbats av torka under senare år, 
vilket lett till väsentligt ökade priser på grisfoder. Mellan 2006 och 2011 steg priset på ett ton
grisfoder från 150 EUR till 250 EUR, och ökade under andra halvåret 2012 till 300 EUR för 
att därefter under 2013 ligga kvar på i genomsnitt 287 EUR i Frankrike. Kostnaden för 
grisfoder måste tas ut på försäljningspriset på slutgödda grisar, och i slutändan av 
konsumenterna. I samband med att EU fortfarande kände av effekterna av krisen ville eller 
kunde konsumenterna inte köpa samma mängd griskött som tidigare. GAD hamnade i sin 
egenskap av slakteri och bearbetningsföretag i kläm mellan två former av pristryck, dels från 
lantbrukarna som kämpade med de ökade foderpriserna, dels från konsumenterna som 
kämpade med minskade inkomster. På grund av att denna situation pågick i över fem år 
råkade företaget i allvarliga ekonomiska svårigheter.

GAD:s bruttomarginal minskade från 123 miljoner EUR 2010 till 107 miljoner EUR 
2012/2013. Företaget uppvisade en vinst på 16 miljoner EUR 2008, men gick med förlust 
2009, och uppvisade en förlust på 20 miljoner EUR både 2012 och 2013. Bruttoinkomsten 
minskade från 495,1 miljoner EUR 2008 till 445,8 miljoner EUR 2009, och ökade inte efter 
det. Den 27 februari 2013 försattes företaget i konkurs efter förluster på 65 miljoner EUR 
under perioden 2010–2013.

De individanpassade tjänsterna för de uppsagda arbetstagarna består av en enda åtgärd: råd 
och vägledning till de uppsagda arbetstagarna från en grupp konsulter (cellule de 
reclassement).

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 ska inte ersätta passiva 
socialskyddsåtgärder. 

De franska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om 

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

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

– att GAD, som har fortsatt sin verksamhet efter uppsägningarna, har uppfyllt 
sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit 
vederbörliga åtgärder med tanke på sina anställda,

– att de föreslagna åtgärderna inte kommer att beviljas ekonomiskt stöd från 
unionens andra fonder eller finansieringsinstrument och att all 
dubbelfinansiering kommer att förhindras,

– att de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera de åtgärder som 
finansieras genom strukturfonderna, 
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– att det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens 
förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Den nationella förfinansieringen eller samfinansieringen kommer att tillhandahållas av den 
franska staten, som också kommer att finansiera olika kompletterande åtgärder som inte ingår 
i ansökan till fonden.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till 
budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 918 000 EUR från reserven 
för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens 
budgetpost (04 04 01). 

Detta är det sjuttonde 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. 


