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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2018)0061 – C8-0031/2018), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. 

december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-

2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/20061 (EGF-forordningen), 

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 

om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20202, særlig artikel 

12, 

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 

budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning3 (IIA af 2. december 2013), 

særlig punkt 13, 

– der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013, 

– der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 

– der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget, 

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0061/2018), 

                                                 
1  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855. 
2  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884. 
3  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1. 



 

 

A. der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, 

der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af 

gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale 

finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til 

arbejdsmarkedet; 

B. der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet 

arbejdsløse, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt; 

C. der henviser til, at Tyskland har indgivet ansøgning EGF/2017/008 DE/Goodyear om 

økonomisk EGF-støtte som følge af 646 afskedigelser i den økonomiske sektor, som er 

klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 22 (Fremstilling af gummi- og 

plastprodukter) i NUTS 2-regionen Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) i Tyskland; 

D. der henviser til, at ansøgningen bygger på interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra 

a), i EGF-forordningen, som kræver mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af 

en firemåneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive 

arbejdstagere, der er blevet afskediget hos leverandører eller producenter i efterfølgende 

produktionsled, og/eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt; 

1. er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen er 

opfyldt, og at Tyskland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 2 165 231 EUR i 

henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 

3 608 719 EUR; 

2. bemærker, at de tyske myndigheder indgav ansøgningen den 6. oktober 2017, og efter at 

Tyskland havde forelagt yderligere oplysninger, afsluttede Kommissionen den 

9. februar 2018 sin vurdering heraf og fremsendte den til Parlamentet den samme dag;  

3. bemærker, at den globale dækmarkedsandel for asiatiske producenter fra Kina, Taiwan 

og Singapore steg fra 4 % i 2001 til 20 % i 2013; 

4. noterer sig, at Tyskland den 1. januar 2018 begyndte at yde individualiserede tilbud til 

støttemodtagerne; udgifterne til foranstaltningerne vil derfor være berettigede til 

økonomisk EGF-støtte; 

5. bemærker, at Tyskland har gjort gældende, at afskedigelserne hænger sammen med 

gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives 

globaliseringen og dens negative virkning for B-segmentet af produktionen af bildæk i 

Unionen; 

6. minder om, at afskedigelserne, som fandt sted i Goodyear, forventes at have en 

betydelig negativ indvirkning på den lokale økonomi, og at virkningerne af 

afskedigelserne er knyttet til vanskelighederne ved omplacering af arbejdstagerne på 

grund af manglen på arbejdspladser, til de afskedigede arbejdstageres begrænsede 

uddannelse, til deres specifikke erhvervsmæssige færdigheder, der er blevet udviklet i 

en sektor, som nu er i tilbagegang, og til det høje antal jobsøgende; 

7. er opmærksom på faldet i Unionens bilproduktion og markedsandele i kølvandet på 

globaliseringen; erkender, at der som følge heraf er blevet opbygget en betydelig 

overkapacitet for bildæk i B-segmentet hos Goodyear, der tvinger virksomheden til at 

lukke et af sine europæiske anlæg, som var den største arbejdsgiver i regionen; 



 

 

bemærker, at EGF også kunne fremme arbejdstagernes mobilitet på tværs af grænserne 

fra sektorer i tilbagegang i nogle medlemsstater til ekspanderende sektorer i andre 

medlemsstater; 

8. bemærker, at ansøgningen vedrører 646 arbejdstagere, der er blevet afskediget hos 

Goodyear, hvoraf de fleste er mellem 30 og 54 år; påpeger endvidere, at en betydelig 

procentdel af de afskedigede arbejdstagere er mellem 55 og 64 år med færdigheder, der 

er specifikke for fremstillingssektoren; bemærker endvidere, at omkring 300 af de 

afskedigede arbejdstagere er ufaglærte og har migrantbaggrund og er uden formelle 

kvalifikationer, f.eks. en erhvervsuddannelse, hvilket er en ulempe for dem på det 

regionale arbejdsmarked; understreger, at Waghäusel-området, hvor Philippsburg-

anlægget er beliggende, står over for strukturelle forandringer; anerkender i lyset heraf 

vigtigheden af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF yder støtte til, med 

henblik på at forbedre chancerne for, at disse grupper kan vende tilbage til 

arbejdsmarkedet;  

9. bemærker, at Tyskland planlægger seks typer foranstaltninger for de afskedigede 

arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning: i) opkvalificeringsforanstaltninger, ii) 

peergrupper/workshopper, iii) en rådgivningstjeneste i forbindelse med 

virksomhedsetablering, iv) jobsøgning, v) en opfølgende mentorordning/sikring af 

beskæftigelse og vi) uddannelsestilskud;  

10. bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne maksimalt vil svare til 35 % af den 

samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, der er fastsat i EGF-forordningen, 

og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, 

deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter; 

11. glæder sig over høringerne med de interesserede parter, herunder repræsentanter for de 

afskedigede arbejdstagere, arbejdsmarkedets parter og regionale myndigheder, såvel 

som samarbejdsudvalget, fagforeningen og ledelsen, som fandt sted i forbindelse med 

udarbejdelsen af den koordinerede pakke af individualiserede tilbud; 

12. glæder sig over arbejdsformidlingens beslutning om at tage hensyn til både fremtidige 

arbejdsmarkedsbehov og de pågældende arbejdstageres kvalifikationer i forbindelse 

med udarbejdelsen af en strategi for kvalifikationer og færdigheder; 

13. minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse 

med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for 

fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig 

med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi; glæder sig over, at de 

tilrettelagte foranstaltninger er i overensstemmelse med Tysklands 

bæredygtighedsstrategi, og at det organ, der har fået til opgave at etablere de to 

transferselskaber, har en bæredygtighedscertificering; 

14. noterer sig, at de tyske myndigheder har givet garantier for, at de foreslåede 

foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle 

instrumenter, at dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de vil supplere tiltag, som 

finansieres af strukturfondene; 

15. glæder sig over Tyskland har bekræftet, at den økonomiske støtte fra EGF ikke erstatter 

tiltag, den pågældende virksomhed skal træffe i medfør af national lov eller kollektive 



 

 

overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder 

eller sektorer; 

16. opfordrer Kommissionen til at anmode de nationale myndigheder om i fremtidige 

forslag at oplyse nærmere detaljer om de sektorer, der har vækstperspektiver og derfor 

forventes at ansætte personer, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af 

EGF-finansieringen, herunder om kvaliteten, varigheden og bæredygtigheden af nye 

arbejdspladser, antallet og procentandelen af selvstændige og nystartede virksomheder 

og den genintegreringsgrad, der er opnået gennem EGF; 

17. gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle 

dokumenter vedrørende EGF-sager; 

18. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning; 

19. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og 

drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende; 

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og 

Kommissionen. 

 



 

 

BILAG  

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE 

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 

baggrund af en ansøgning fra Tyskland – EGF/2017/008 DE/Goodyear 

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse 

(EU) 2018/513). 

 


