
PR\873740DA.doc PE469.852v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Budgetudvalget

2011/2158(BUD)

18.7.2011

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 
(ansøgning EGF/2009/019 FR/Renault, Frankrig)
(KOM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Barbara Matera



PE469.852v01-00 2/11 PR\873740DA.doc

DA

PR_BUD_Funds

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................3

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE ....................................6

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................8



PR\873740DA.doc 3/11 PE469.852v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning 
EGF/2009/019 FR/Renault, Frankrig)
(KOM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2011)0420 – C7-0193/2011),

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning1(IIA af 
17. maj 2006), særlig punkt 28,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. 
december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen2

(EGF-forordningen),

– der henviser til trilogproceduren i henhold til punkt 28 i IIA af 17. maj 2006,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og 
budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt 
af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, 
med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet, 

B. der henviser til, at anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden (EGF) blev udvidet for 
ansøgninger indgivet fra 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der 
bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske 
krise,

C. der henviser til, at EU’s økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, 
bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i 
overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under 
behørig hensyntagen til IIA af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser 
om anvendelse af fonden,

D. der henviser til, at Frankrig har anmodet om bistand i forbindelse med 4 445 
afskedigelser, hvoraf 3 582 var tiltænkt støtte, hos Renault s.a.s. og syv af virksomhedens 
leverandører fra automobilindustrien,

E. der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i 
                                               
1 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
2 EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
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EGF-forordningen,

1. anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at forbedre de 
procedure- og budgetmæssige bestemmelser for at fremskynde anvendelsen af EGF; 
bifalder på den baggrund den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført på 
Parlamentets anmodning om at fremskynde frigivelsen af støtte, og som har til formål at 
sikre, at Kommissionens vurdering af, hvorvidt ansøgningen opfylder kriterierne for 
støtteberettigelse, forelægges budgetmyndigheden samtidig med forslaget om at anvende 
fonden; håber, at der vil ske yderligere forbedringer i proceduren i forbindelse med den 
kommende revision af EGF, og at fonden vil blive gjort mere effektiv, gennemsigtig og 
synlig;

2. minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til 
vedtagelse af afgørelser om anvendelse af EGF og derved stille tidsbegrænset, individuel 
engangsstøtte til rådighed for de arbejdstagere, der er blevet afskediget som en 
konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den 
rolle, som EGF kan spille for afskedigede arbejdstageres genindslusning på 
arbejdsmarkedet;

3. understreger, at det i overensstemmelse med EGF-forordningens artikel 6 bør sikres, at 
fonden støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers genindslusning på arbejdsmarkedet; 
understreger endvidere, at EGF-finansierede foranstaltninger bør føre til varig 
beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke skal erstatte foranstaltninger, som det 
påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive 
overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller 
sektorer;

4. bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede 
tilbud, der skal finansieres over EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med 
de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til 
Kommissionen om også at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i 
sine årsberetninger;

5. glæder sig over, at 2011-budgettet – efter gentagne anmodninger fra Parlamentet – for 
første gang indeholder betalingsbevillinger på 47 608 950 EUR på budgetpost 04 05 01 
vedrørende EGF; minder om, at EGF blev oprettet som et separat, specifikt instrument 
med egne målsætninger og frister og derfor fortjener en særskilt tildeling, så overførsler 
fra andre budgetposter, som kunne skade gennemførelsen af de forskellige politiske 
målsætninger, i modsætning til tidligere kan undgås;

6. glæder sig over den planlagte forhøjelse af EGF-budgetpost 04 05 01 med 50 000 000 
EUR via ændringsbudget 2/2011, som vil blive anvendt til at dække det beløb, som er 
nødvendigt i forbindelse med denne ansøgning;

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

8. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og 
drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og 
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Kommissionen.
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BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af xxx

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til 
punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 
(ansøgning EGF/2009/019 FR/Renault, Frankrig)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 
forvaltning1, særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. 
december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen2, 
særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med 
henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af 
gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives 
globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2) Anvendelsesområdet for EGF blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 
2009, således at det også kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver 
afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3) Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF 
inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4) Frankrig indgav den 9. oktober 2009 en ansøgning om anvendelse af EGF i 
forbindelse med afskedigelser hos Renault s.a.s. og syv af virksomhedens leverandører 
og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 25. januar 2011. 
Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 
i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte 
på 24 493 525 EUR.

(5) Der bør derfor som følge af Frankrigs ansøgning ydes økonomisk støtte fra EGF —

                                               
1 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
2 EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
3 EUT C [...] af [...], s. [...].
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VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 
stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 
(EGF) på 24 493 525 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Udfærdiget i [Bruxelles/Strasbourg], den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne
Formand Formand
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BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende 
støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene. 

I henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning1 og artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/20062 kan fonden 
ikke overstige et årligt beløb på 500 mio. EUR, der hentes fra margenen under det samlede 
udgiftsloft for det foregående år og/eller fra annullerede forpligtelsesbevillinger fra de to 
foregående år, eksklusive forpligtelsesbevillinger i relation til udgiftsområde 1b. De relevante 
beløb opføres i budgettet som en hensættelse, så snart der er fundet tilstrækkelige margener 
og/eller bortfaldne forpligtelsesbevillinger.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i tilfælde af 
en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for 
budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. 
Samtidig hermed kan der afholdes trepartsmøder med henblik på at nå til enighed om 
anvendelsen af fonden og de beløb, der anmodes om. Trepartsproceduren kan være i forenklet 
form.

II. Situationsrapport: Kommissionens forslag

Kommissionen har den 11. juli 2011 vedtaget et nyt forslag til afgørelse om anvendelse af 
EGF til fordel for Frankrig for at støtte reintegrationen på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, 
der var blevet afskediget som følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

Dette er den trettende ansøgning, som skal behandles under 2011-budgettet, og den vedrører 
anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 24 493 525 EUR til Frankrig. Det drejer sig om 
4 445 afskedigelser, hvoraf 3 582 var tiltænkt støtte, hos den franske virksomhed Renault 
s.a.s. og syv af dennes leverandører i referenceperioden på fire måneder fra den 1. april 2009 
til den 31. juli 2009.

Ansøgningen, sag EGF/2009/019 FR/Renault fra Frankrig, blev fremsendt til Kommissionen 
den 9. oktober 2009 og suppleret med yderligere oplysninger indtil den 10. februar 2011. 
Ansøgningen var baseret på interventionskriteriet i artikel 2, litra a), i EGF-forordningen, som 
forudsætter mindst 500 afskedigelser i løbet af en firemåneders periode i en virksomhed i en 
medlemsstat, inklusive afskedigelser hos leverandører og hos producenter i efterfølgende 
produktionsled. Ansøgningen vedrører 1 384 afskedigelser hos Renault s.a.s. og seks 
leverandører i perioden på fire måneder fra den 1. april 2009 til den 31. juli 2009 og 
yderligere 3 061 afskedigelser hos Renault s.a.s. og syv leverandører uden for 
referenceperioden, men i forbindelse med samme frivillige afskedigelsesplan.

Det samlede antal arbejdstagere, som får støtte fra den samfinansierede pakke af 

                                               
1 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
2 EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
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individualiserede tilbud, er 3 582, inklusive 1 384 afskedigelser hos Renault og syv af 
virksomhedens leverandører mellem den 1. april 2009 og den 31. juli 2009, og yderligere 
2 198, som blev afskediget af de samme otte virksomheder før og efter referenceperioden, i 
medfør af artikel 3a, litra b). Denne artikel i EGF-forordningen gør det muligt for 
arbejdstagere, der er blevet afskediget før eller efter perioden i artikel 2, litra a), at nyde godt 
af individualiserede tilbud samfinansieret af EGF, forudsat at afskedigelserne fandt sted efter 
den generelle meddelelse om de planlagte afskedigelser, og det kan fastslås, at der er en klar 
årsagsforbindelse med den begivenhed, der udløste afskedigelserne i referenceperioden. Hvad 
Renault og virksomhedens syv leverandører angår, var de 3 582 afskedigelser uden for 
referenceperioden en følge af den samme frivillige afskedigelsesplan.

Et af kriterierne i Kommissionens vurdering var evalueringen af forbindelsen mellem 
afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene og 
den finansielle krise, som i dette særlige tilfælde er relateret til den stramning af 
kreditvilkårene, som Renault begyndte at opleve fra 2008 og frem. Dette forværrede sammen 
med faldende efterspørgsel efter Renaults køretøjer virksomhedens økonomisk situation.

Endvidere kunne den finansielle og økonomiske krise og dens følger for automobilsektoren 
ifølge de franske myndigheder ikke forudses.

Kommissionens vurdering byggede også på en vurdering af de berørte områder, myndigheder 
og interessenter. De afskedigelser, der er omfattet af denne ansøgning, fandt hovedsagelig 
sted i tre regioner i Frankrig: Ile-de-France (53 %), Haute-Normandie (29,5 %) og Nord-Pas-
de-Calais (12,5 %). I Ile-de-France sker afskedigelserne hovedsagelig i fabrikken i 
Guyancourt Aubevoie (941), og da dette berører regionen Paris, er arbejdsløsheden 
forholdsvis lav (henholdsvis 4,7 % og 5,9 %), og beskæftigelsen som helhed er stigende (med 
henholdsvis 3,6 % og 5,2 % fra 2003 til 2007), mens beskæftigelsen i fremstillingsindustrien 
er faldende (med henholdsvis 3,9 % og 15,2 % i samme periode). I Haute-Normandie sker 
afskedigelserne i Cléon (334) nær Rouen og Sandouville (887) tæt på Le Havre, som er en 
region, der har lidt under den industrielle tilbagegang (et fald i beskæftigelsen i industrien 
med 8,9 % fra 2003 til 2007), og der er således færre muligheder for de afskedigede 
arbejdstagere. I Nord-Pas-de-Calais forekommer afskedigelserne hovedsagelig i Douai (306) 
og Maubeuge (153), som er områder, der allerede har stor arbejdsløshed (13,8 % og 15,5 %, 
mens ledigheden på landsplan er på 9,1 %). 

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres, herunder dennes 
forenelighed med de foranstaltninger der finansieres af strukturfondene, omfatter 
foranstaltninger til støtte for de 4 445 arbejdstagere, der frivilligt forlod virksomheden, og 
specifikt de 3 582 arbejdstagere, der var tiltænkt støtte. Startdatoen for ydelserne til de 
afskedigede arbejdstagere var den 15. oktober 2008.

Denne ansøgning om bistand fra EGF omfatter følgende to bestemmelser fra Projektet "Projet 
Renault Volontariat" (som har til formål at støtte 3 582 af de 4 445 arbejdstagere, der frivilligt 
valgte at forlade virksomheden):

1. et "projet professionnel ou personnel" (faglig eller personlig udredningsfase)

2. en "congé de reclassement" (efteruddannelses-/omskolingsorlov).

Førstnævnte mulighed er for de arbejdstagere, som allerede ved, hvad de ønsker, og som har 
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behov for hjælp i en overgangsfase (f.eks. rådgivning og uddannelse) til at nå deres mål. Den 
anden mulighed er for arbejdere, som er villige til at tilbringe en periode på op til ni måneder 
eller mere med efteruddannelse/omskoling og med rådgivning og vejledning. Begge ordninger 
kan også omfatte den fyrede arbejdstagers etablering af ny virksomhed. 2910 arbejdstagere 
valgte mulighed 2, og 679 valgte mulighed 1.

I forbindelse med "congé de reclassement" (artikel L1233-71 i Code du travail) er en 
arbejdsgiver med over 1 000 ansatte forpligtet til at tilbyde de beskrevne foranstaltninger i en 
periode, der kan variere fra mindst fire til højst ni måneder. I henhold til ovennævnte lov er 
denne periodes femte til niende måned derfor frivillige og kan være berettigede til EGF-støtte 
i overensstemmelse med EGF-forordningens artikel 6, stk. 1. Renault besluttede at tilbyde 
disse foranstaltninger i op til ni måneder afhængigt af arbejdstagerens erhverv, anciennitet og 
produktionssted. Anmodningen indeholder ikke nogen udgifter til "congé de reclassement" i 
de første fire måneder af ordningen, som er den lovbestemte minimumsperiode, og den 
udelukker også alle perioder, hvor arbejdstagerne stadig er omfattet af deres opsigelsesvilkår.

De foranstaltninger, der tilbydes begge grupper, omfatter:

 rådgivning om jobsøgning og uddannelsesmuligheder 

 uddannelsesforanstaltninger, som varierer i forhold til de afskedigede arbejdstageres 
planer, og som for arbejdstagere, der er omfattet af valgmulighed 2, kan forlænges ud over 
de ni måneder indeholdt i ”congé de reclassement”

 godtgørelse til "congé de reclassement" – dette er en månedlig godtgørelse, som udbetales 
indtil afslutningen på "congé de reclassement", og som svarer til 65 % af arbejdstagerens 
tidligere løn, undtagen for arbejdstagere fra Sandouville, som vil modtage 100 % af deres 
tidligere løn i seks måneder. Godtgørelsen vil blive betalt af EGF pro rata for hver 
arbejdstager 

 støtte til virksomhedsetablering – denne foranstaltning er tilgængelig for begge 
valgmuligheder, og der kan ydes op til 12 000 EUR til investeringer pr. nyoprettet 
virksomhed plus 1 500 EUR til renter på lån og op til 500 EUR til registreringsgebyrer. 
Der kan udbetales yderligere 3 000 EUR til ansættelse af en arbejdstager fra den gruppe af 
arbejdstagere, der er tiltænkt større via denne ansøgning.

EGF-implementeringsomkostningerne dækker også forberedelser samt oplysning og reklame, 
som fastsat i EGF-forordningens artikel 3.

Alle de foranstaltninger, der forelægges af de franske myndigheder, er aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, som falder ind under de i artikel 3 i forordning (EF) nr. 
1927/2006 fastlagte støtteberettigede foranstaltninger. Bidraget fra EGF på 24 493 525 EUR 
vil dække 65 % af de anslåede samlede omkostninger (37 682 346 EUR).

Renault har opfyldt betingelserne for høring af arbejdsmarkedets parter under hele forløbet. 

Med hensyn til forvaltnings- og kontrolsystemer har Frankrig meddelt Kommissionen, at den 
finansielle støtte vil blive forvaltet af Mission du Fonds National de l'Emploi (FNE) under 
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) i Økonomi-, 
Industri- og Beskæftigelsesministeriet. 

Kommissionen har med henblik på anvendelse af midler fra fonden forelagt 
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budgetmyndigheden en anmodning om en bevillingsoverførsel på i alt 24 493 525 EUR fra 
fondens reserve (40 02 43) i forpligtelser til EGF-budgetposten 04 05 01.

Ordføreren glæder sig over, at 2011-budgettet – efter gentagne anmodninger fra Parlamentet –
for første gang indeholder betalingsbevillinger på 47 608 950 EUR på budgetposten 
vedrørende EGF, og glæder sig ligeledes over forhøjelsen af budgetpost 04 05 01 med 
50 000 000 EUR som fastlagt i ændringsbudget 2/2011.

Ordføreren minder om, at Globaliseringsfonden blev oprettet som et separat, specifikt 
instrument med egne målsætninger og frister og som sådant fortjener en særskilt tildeling, så 
overførsler fra andre budgetposter, hvilket kunne skade gennemførelsen af de forskellige 
politiske målsætninger, i modsætning til tidligere kan undgås. 

Det drejer sig om det trettende forslag om anvendelse af fonden, der er blevet forelagt 
budgetmyndigheden i 2011. Efter fradrag af den aktuelle anmodning (24 493 525 EUR) fra de 
disponible bevillinger er der derfor stadig et beløb på 428 705 608 EUR til rådighed indtil 
udgangen af 2011. Dette støttebeløb medfører, at mindst 25 % af det årlige maksimumbeløb, 
der er øremærket til EGF, er til rådighed til fordeling i de sidste fire måneder af 2011 som 
foreskrevet i EGF-forordningens artikel 12, stk. 6.

III. Procedure

Kommissionen har forelagt en anmodning om bevillingsoverførsel med henblik på at opføre 
en specifik forpligtelsesbevilling på 2011-budgettet i overensstemmelse med punkt 28 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

Trepartsproceduren om Kommissionens forslag til afgørelse om anvendelse af fonden kan 
antage forenklet form, jf. retsgrundlagets artikel 12, stk. 5, medmindre Parlamentet og Rådet 
ikke kan nå til enighed.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) 
inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger 
om anvendelse af fonden.

EMPL vil efter sin vurdering tilkendegive sin holdning til anvendelsen af fonden i en 
skrivelse, som vil blive vedføjet denne betænkning.

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælleserklæring, der blev vedtaget på 
samrådsmødet den 17. juli 2008, bekræftede betydningen af at sikre en hurtig procedure til 
vedtagelse af afgørelser vedrørende anvendelse af fonden, under fuld overholdelse af den 
interinstitutionelle aftale.


