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Europaparlamentets resolution av den 14 februari 2017 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för 

justering för globaliseringseffekter (ansökan från Nederländerna – EGF/2016/005 

NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017), 

– 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 (A8-0036/2017), 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 

                                                 
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. 



 

 

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). 

C. Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan 

parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, fastställa 

unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de 

föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden 

inom kommissionen, 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. Nederländerna lämnade in ansökan EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail om 

ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 

klassificeras under huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och 

motorcyklar) främst i Nuts 2-regionerna Drenthe (NL13) och Overijssel (NL21). 800 av 

1 096 uppsagda arbetstagare som är berättigade till stöd från fonden förväntas delta i 

åtgärderna. 

E. De nederländska myndigheterna lämnade in ansökan enligt insatskriteriet i artikel 4.1 b i 

förordningen om fonden, där det krävs att minst 500 arbetstagare blir uppsagda under en 

referensperiod på nio månader vid företag som alla verkar inom samma ekonomiska 

sektor som definieras som en huvudgrupp i Nace rev. 2 och som är belägna i två regioner 

som gränsar till varandra på Nuts 2-nivå i en medlemsstat. 

F. Konsumenternas inställning har förändrats avsevärt, bland annat har försäljningen i 

mellanpriskategorin minskat och internethandeln blivit alltmer populär. De nya 

shoppingcenter som byggts utanför många nederländska städer och konsumenternas 

minskande förtroende för ekonomin1 har också påverkat den konventionella 

detaljhandeln negativt. 

G. Nederländerna hävdar att den nederländska finanssektorn är en global aktör som är 

bunden av internationella regler, bland annat för finansiella reserver, och måste uppfylla 

internationella standarder, vilket innebär att bankerna har mindre resurser att finansiera 

ekonomin än tidigare. 

H.  Mellan den 1 augusti 2015 och den 1 maj 2016 gjordes 1 096 uppsägningar inom 

detaljhandeln i regionerna Drenthe och Overijssel i Nederländerna. 

I. Trots att detaljhandels- och grossisttjänsterna utgör 11 % av unionens BNP och 15 % av 

den totala sysselsättningen i unionen så påverkas branschen fortfarande av krisen. 

                                                 
1  https://www.cbs.nl/en-gb/news/2016/11/consumer-confidence-further-down 



 

 

1. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.1 b i 

förordningen om fonden är uppfyllda och att Nederländerna därför är berättigat till 

ekonomiskt stöd på 1 818 750 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de 

totala kostnaderna på 3 031 250 EUR.  

2. Europaparlamentet noterar att Nederländerna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd 

från fonden den 12 juli 2016, och att kommissionen avslutade sin bedömning av denna 

ansökan den 29 november 2016 och underrättade parlamentet den 23 januari 2017. 

3. Europaparlamentet konstaterar att detaljhandeln, med undantag för motorfordon och 

motorcyklar hittills varit föremål för ytterligare sex ansökningar till fonden, även dessa 

baserade på den globala finansiella och ekonomiska krisen1. 

4. Europaparlamentet noterar att de större varuhusens svaga ekonomiska ställning har gjort 

det omöjligt att investera i andra affärsmodeller för att genomföra nödvändiga 

förändringar och återfå konkurrenskraften. 

5. Europaparlamentet påpekar att den nederländska arbetsmarknaden långsamt återhämtar 

sig från krisen och att följderna fortfarande är synliga i vissa sektorer och att några 

sektorer, t.ex. detaljhandeln, först nyligen verkligen har börjat drabbas av konsekvenserna 

av den finansiella och ekonomiska krisen. 

6. Europaparlamentet noterar att många uppsägningar inom den nederländska detaljhandeln 

har gjorts de senaste månaderna. De största varuhusen inom sektorn har gått i konkurs 

vilket lett till sammanlagt 27 0522 uppsägningar under perioden 2011–2015. Parlamentet 

beklagar att volymen på försäljningen av varor inom detaljhandeln följde detta mönster, 

från -2 % (2011) till -4 % (2013) och att inköpen ligger 2,7 % under 2008 års nivå3. 

7. Europaparlamentet betonar att detaljhandeln utgör en avsevärd del av sysselsättningen 

(17–19 %) i NUTS-2-regionerna Drenthe och Overijssel. Parlamentet konstaterar att 

5 200 detaljhandelsbutiker har gått i konkurs sedan starten på krisen, medan de största 

varuhusen endast har påverkats under den senaste tiden. Parlamentet beklagar att detta 

har bidragit till att antalet personer från detaljhandeln i dessa regioner som tar emot 

arbetslöshetsersättning ökade med 3 461 personer mellan januari 2015 och mars 20164. 

8. Europaparlamentet beklagar att yngre arbetstagare drabbats värst och att 67,1 % av de 

berörda stödmottagarna är under 30 år. 

9. Europaparlamentet påpekar att de berörda stödmottagarna under lång tid varken har 

kunnat arbeta eller delta i utbildning, samt att det kommer att ha gått över ett år mellan 

                                                 
1  EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, 

COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; 
EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs 
Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210. 

2 http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-
retailketens-en-winkels 

3 Focus on consumption, Economic Agency ABN-AMRO Mathijs Deguelle and Nico 
Klene. Volume development retail sector. 24 januari 2014. Retail sector prognoses, 
Economic Agency ABN-AMRO Sonny Duijn punkt 1. 22 januari 2016. 

4  Uppgifter från UWV april 2016. 

http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels


 

 

den sista uppsägningen (1 maj 2016) och den tid då medlemsstaten börjar ta emot stöd 

från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. 

10. Europaparlamentet konstaterar att Nederländerna har angett att ansökan, särskilt det 

samordnade paketet med individanpassade tjänster, har utarbetats i samråd med berörda 

aktörer, arbetsmarknadens parter samt företrädare för detaljhandeln och de berörda 

regionerna. 

11. Europaparlamentet noterar att ansökan inte innehåller några av de bidrag och incitament 

som avses i artikel 7.1 b i förordningen om Europeiska fonden för justering för 

globaliseringseffekter. Parlamentet välkomnar beslutet att begränsa kostnaderna för det 

tekniska stödet till 4 % av de totala kostnaderna, vilket lämnar 96 % till 

individanpassade tjänster. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforska nya sätt att minska 

förseningarna genom att minska byråkratin i ansökningsprocessen för stöd från fonden. 

13. Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som finansieras genom 

fonden till uppsagda arbetstagare inkluderar bedömning av deltagarnas kunskaper, 

potential och arbetsperspektiv, hjälp med arbetssökande och case management, en 

flexibel pool för arbetssökande och arbetsgivare med tillfälliga jobb, omställningsstöd, 

utbildning och omskolning, däribland utbildning i entreprenörskap, coachning och 

bidrag. 

14. Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade 

tjänster som får stöd från fonden bör utformas med hänsyn till framtida utsikter på 

arbetsmarknaden och den kompetens som krävs, och vara förenligt med övergången till 

en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i EGF-förordningen. 

15. Europaparlamentet noterar att de nederländska myndigheterna har intygat att de 

föreslagna åtgärderna inte kommer att få ekonomiskt stöd från någon annan av unionens 

fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell 

dubbelfinansiering kommer att förhindras, att åtgärderna kompletterar de åtgärder som 

finansieras genom strukturfonderna samt att kraven i den nationella lagstiftningen och 

unionslagstiftningen rörande kollektiva uppsägningar kommer att uppfyllas. 

16. 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. 

17. Europaparlamentet betonar på nytt att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som 

åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för 

omstrukturering av företag eller sektorer. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att allmänheten får tillgång till 

samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden. 

19. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet. 



 

 

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 

underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning. 

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till 

rådet och kommissionen. 



 

 

BILAGA 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för 

Nederländernas ansökan – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail 

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, 

beslut (EU) 2017/559.) 

 


