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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om 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 
från Tyskland – EGF/2015/002 DE/Adam Opel)
(COM(2015)0342 – C8-xxxx/2015 – 2015/XXXX(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2015)0342 –C8-xxxx/2015),

– 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 förvaltning,3 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 (A8-0000/2015), och av följande skäl:

A. Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande 
stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande 
strukturförändringar inom världshandeln eller av 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 
fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

                                               
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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C. Antagandet av förordningen om fonden 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 inbegripa 
egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D. Tyskland lämnade in ansökan EGF/2015/002 DE/Adam Opel om ekonomiskt stöd från 
fonden efter 2 881 uppsägningar i vid Adam Opel AG, verksamt i Nace rev. 2 huvudgrupp 
29 (Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar)1, och hos en 
underleverantör i Tyskland.

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

1. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.1 a i fondens 
förordning är uppfyllda och att Tyskland därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 
6 958 623 euro enligt denna förordning.

2. Europaparlamentet noterar att de tyska myndigheterna lämnade in sin ansökan om 
ekonomiskt stöd från fonden den 26 februari 2015, och att kommissionen avslutade sin 
bedömning av ansökan den 14 juli 2015 och meddelade parlamentet den 1 september 
2015. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på mindre än fem månader.

3. Europaparlamentet noterar att bilförsäljningen i Västeuropa drastiskt har sjunkit och 
uppvisar det sämsta resultatet på tjugo år2, och betonar att antalet bilar som såldes i 
Europa var det lägsta sedan 1997. Parlamentet konstaterar att detta är en direkt följd av 
den globala ekonomiska och finansiella krisen, enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 546/20093.  Parlamentet betonar dessutom att tillverkare av små och 
medelstora fordon i medelprissegmentet har drabbats särskilt hårt och att Adam Opel AG, 
som är ett av de största företagen i medelprissegmentet för små och medelstora fordon, 
därför har drabbats särskilt hårt av krisen, medan försäljningen av lågprisfordon och 
premium- och lyxfordon inte påverkats lika mycket av krisen.

4. Europaparlamentet noterar att antalet nyregistrerade bilar i EU:s och Eftas medlemsstater 
har minskat med 25 % mellan 2007 och 2013 (från mer än 16 miljoner till 12 miljoner 
nyregistrerade bilar, enligt den europeiska bilindustriföreningen European Automobile 
Manufacturers Association). Parlamentet betonar i detta sammanhang att försäljningen av 
Opel och Vauxhall minskat kraftigt i Europa och sjönk mellan 2007 och 2013 med 39 %.

                                               
1  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av 
den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och 
vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).
2 European Automobile Manufacturers Association (ACEA), The Automobile Industry Pocket Guide 2014–
2015, s. 57ff.
3 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).
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5. Europaparlamentet noterar vidare att Adam Opel AG missgynnades av ägarföretaget 
General Motors, som enbart tillät Opel att sälja bilar i Europa, vilket därmed stängde 
Opel ute från tillväxtmarknader på andra kontinenter. Parlamentet anser att den 
åtstramningspolitik som fördes i de europeiska länderna bidrog till den dramatiska 
minskningen av försäljningen av Opel och Vauxhall.  

6. Europaparlamentet konstaterar att uppsägningarna kommer att få betydande negativa 
konsekvenser för den lokala ekonomin i Bochum. Parlamentet påminner om att Bochum 
är en stad i Ruhrområdet, ett mycket urbaniserat industriområde i den tyska 
förbundsstaten Nordrhein-Westfalen, som i likhet med andra traditionella områden för 
kol- och stålproduktion har genomgått omvälvande strukturförändringar sedan 1960-talet. 
Parlamentet betonar att arbetslösheten i Ruhrområdet redan nu är högt över det tyska 
genomsnittet. 

7. Europaparlamentet påminner om att Bochum redan har fått stöd från fonden, efter det att 
Nokia stoppade produktionen av mobiltelefoner, vilket innebar en förlust av mer än 1 300 
arbetstillfällen. Parlamentet konstaterar att Outukumpu avser stoppa produktionen av 
rostfritt stål i Bochum i slutet av 2015, vilket kommer att leda till ytterligare 
avindustrialisering av staden och förvärra situationen på den lokala och regionala 
arbetsmarknaden

8. Europaparlamentet noterar att huvudgrupp 29 enligt Nace rev. 2 (Tillverkning av 
motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar) hittills har varit föremål för 
21 fondansökningar. 11 av dessa ansökningar grundade sig på handelsrelaterad 
globalisering och 10 på den globala finansiella och ekonomiska krisen. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om ansökan EGF/2010/031/Generals Motors Belgium, till 
följd av stängningen av Opels produktionsanläggning i Antwerpen i Belgien.

9. Europaparlamentet ser positivt på att de tyska myndigheterna den 1 januari 2015, i syfte 
att snabbt ge arbetstagarna stöd, beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt 
innan ansökan lämnades in och det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden 
för det föreslagna samordnade paketet. 

10. Europaparlamentet noterar att Tyskland planerar att vidta följande åtgärder för de 
uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: Kompetensutveckling 
(Qualifizierungen), yrkesvägledning (Berufsorientierung), seminarier/gruppdiskussioner, 
rådgivning för att starta eget företag (Existenzgründerberatung), arbetssökarbidrag 
(Stellenakquise)/jobbmässor (Jobmessen), uppföljande mentorskap och rådgivning 
(Nachbetreuung und -beratung) och  utbildningsstöd (Transferkurzarbeitergeld). 

11. Europaparlamentet noterar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har 
tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter genom grundandet av 
överföringsföretag.

12. Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas 
anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens 
som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den 
utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda 
arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.
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13. Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paket 
med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur 
dessa tjänster kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet 
betonar att de tyska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från 
något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin uppmaning till 
kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter 
för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all 
överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

14. Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter 
parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar 
den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur 
effektivt ärendena behandlas.

15. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

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

17. 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 (ansökan 
från Tyskland – EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

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 det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning2, särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är att stödja 
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, 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 1311/20133 inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3) Den 26 februari 2015 lämnade Tyskland in ansökan EGF/2015/002 DE/Adam Opel 
om ekonomiskt stöd från fonden, efter att arbetstagare hade sagts upp vid Adam Opel 
AG och en underleverantör i Tyskland. Ansökan kompletterades 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 samma förordning.

(4) Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 6 958 623 
euro som Tyskland ansökt om.

                                               
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
3 Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 
347, 20.12.2013, s. 884).
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(5) För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas 
från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 6 958 623 euro i 
åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2015.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 
tidning. Det ska tillämpas från och med den [dagen för antagandet]*.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande

                                               
 Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.
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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 (EU) 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 Adam Opel och kommissionens förslag 

Den 14 juli 2015 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Tyskland medel ur 
fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda hos 
Adam Opel AG, ett företag som är verksamt inom huvudgrupp 29 i Nace Rev. 2 (Tillverkning 
av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar), och hos en underleverantör i Tyskland.

Detta är den trettonde ansökan som behandlas under budgetåret 2015 och den innebär en 
användning av totalt 6 958 623 euro ur fonden för Tysklands del. Ansökan gäller 2 692 av 
2 881 arbetstagare som har sagts upp av Adam Opel AG och en underleverantör.  Ansökan 
lämnades till kommissionen den 26 februari 2015 och kompletterades med ytterligare 
information fram till den 23 april 2015. Kommissionen har, i enlighet med alla tillämpliga 
bestämmelser i EGF-förordningen, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för 
ekonomiskt stöd från fonden. 

Enligt de tyska myndigheterna berodde uppsägningarna på att Adam Opel AG:s 
produktionsanläggning i Bochum stängdes. De kopplar stängningen till den globala 
finansiella och ekonomiska krisen och förklarar att antalet nyregistrerade bilar i EU:s och 
Eftas medlemsstater har minskat med 25 % mellan 2007 och 2013, samt att tillverkare av små 
och medelstora fordon i medelprissegmentet har drabbats särskilt hårt. 

De individanpassade tjänsterna för de uppsagda arbetstagarna består av följande åtgärder: 
Kompetensutveckling (Qualifizierungen), yrkesvägledning (Berufsorientierung), 
seminarier/gruppdiskussioner, rådgivning för att starta eget företag 
(Existenzgründerberatung), arbetssökarbidrag (Stellenakquise)/jobbmässor (Jobmessen), 

                                               
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 EUT L 347, 30.12.2013, s. 855.
3 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
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uppföljande mentorskap och rådgivning (Nachbetreuung und -beratung) och  utbildningsstöd 
(Transferkurzarbeitergeld).

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. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder. 

– De tyska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om att principerna 
om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vilka 
som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem,

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

– att de företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet 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 få något ekonomiskt stöd från 
andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och att all 
dubbelfinansiering kommer att förhindras,

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

– att det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens 
förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Tyskland har meddelat kommissionen att medlen till den nationella förfinansieringen eller 
medfinansieringen kommer ur den federala budgeten eller från den offentliga 
arbetsförmedlingen.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till 
budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 6 958 623 euro från reserven 
för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens 
budgetpost (04 04 01). 

Detta är det trettonde förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten 
har fått hittills under 2015. 

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. 


