
 

Parlamentet godkänner EU-hjälp till Sverige och
Finland
 
På tisdag gav parlamentet klartecken till ekonomiskt stöd från EU till uppsagda
arbetstagare i Sverige och Finland. Totalt handlar det om nästan fyra miljoner euro till
918 uppsagda anställda på telekomföretaget Ericsson i Sverige, samt 5,3 miljoner euro
till 1441 före detta anställda på datorföretaget Microsoft i Finland. Pengarna hämtas från
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, och stödet godkändes av EU-
ländernas ministerråd den 29 september.
 
Texten om Microsoft/Finland antogs med 594 ja-röster, 68 nej-röster och 12 nedlagda röster.
Den om Sverige antogs med 594 ja-röster, 71 nej-röster och 10 nedlagda röster.
 
 
 
EU-kommissionen har föreslagit att bevilja Finland 5 364 000 euro från Europeiska fonden för
justering  av  globaliseringseffekter,  som  ska  gå  till  att  hjälpa  1441  tidigare  anställda  på
datorföretaget  Microsoft,  samt  åtta  underleverantörer  och  producenter  i  efterföljande
produktionsled, att hitta nya jobb. Det främsta skälet till uppsägningarna på Microsoft är den
krympande marknadsandelen för deras telefoner (Lumia) som använder operativsystemet
Microsoft Windows. Majoriteten av de tidigare anställda arbetade i Helsingforsområdet, samt
Södra- och Västra Finlands län.
 
De föreslagna bidraget till Sverige uppgår till 3 957 918 euro, som ska gå till att hitta nya jobb till
uppsagda  arbetstagare  på  telekomföretaget  Ericsson,  som  tvingats  lämna  sin  tidigare
arbetsplats till följd av stagnerande tillväxt och mycket stark konkurrens från asiatiska tillverkare.
Uppsägningarna  berodde  helt  eller  delvis  på  grund  av  Ericssons  stängningar  av
produktionslinjerna för  tillverkning av teleutrustning i  Borås,  Karlskrona,  Kista/Stockholm,
Kumla,  Linköping  och  Göteborg,  samt  på  grund  av  nedläggningen  av  bolagets  hela
verksamhet i  Katrineholm.
 
Bakgrund för journalister
 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) introducerades 2007. Den kan
beskrivas som ett flexibelt instrument inom EU:s budget, som syftar till  att under särskilda
omständigheter  stötta  arbetstagare  som  har  förlorat  sina  anställningar  till  följd  av
massuppsägningar som orsakats av omfattande förändringar inom den globala handeln (till
exempel att tillverkningskapacitet flyttats till tredjeländer).
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Fonden bidrar med skräddarsydda tjänster som ska hjälpa uppsagda arbetstagare att hitta nya
jobb. Dess årliga tak ligger på 150 miljoner euro.
 
 
 
De uppsagda erbjuds åtgärder som till exempel stöd till egna företag, hjälp med att söka arbete,
yrkesvägledning och olika former av fortbildning.
 

Kontaktpersoner 
 
 

Mer information
Den antagna texten (Ericsson/Sverige) kommer att finnas tillgänglig här (klicka den 4 oktober
2016)
Den antagna texten (Microsoft/Finland) kommer att finnas tillgänglig här (klicka den 4 oktober
2016)
Ljud- och bildmaterial för journalister
Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter (EU-kommissionen)
Förslag till betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande
av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige - Ericsson)
Förslag till betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande
av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland -
Microsoft

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (Finland/Microsoft)

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (Sverige/Ericsson)

Mer om föredragande Petri Sarvamaa (EPP, FI) (Microsoft/Finland)
Mer om föredragande Esteban González Pons (EPP, ES) (Ericsson/Sverige)

Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
+32 498 98 13 45
@EP_Legal
@EP_Budgets
@EP_BudgControl
armin.wisdorff@europarl.europa.eu

Pressmeddelande

SV Presstjänsten, Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume DUCH GUILLOT
Slå växelnumret (32-2) 28 33000

2 I 3

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-adopted.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-587.430+01+NOT+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-587.430+01+NOT+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-587.428+01+NOT+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-587.428+01+NOT+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-587.428+01+NOT+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2211(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2211(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2211(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2214(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/112611.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/112611.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/125027.html
https://twitter.com/EP_Legal
https://twitter.com/EP_Budgets
https://twitter.com/EP_BudgControl


Viktor ALMQVIST
Press Officer

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 74005 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu

Tiia MUSTONEN
Pressekreterare Stockholm
COMM - STOCKHOLM OFFICE

+46 8 562 444 61
+46 70 998 96 27
tiia.mustonen@ep.europa.eu

Pressmeddelande

SV Presstjänsten, Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume DUCH GUILLOT
Slå växelnumret (32-2) 28 33000

3 I 3


