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MOTIVERING 

Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 20061 gör det möjligt att utnyttja Europeiska 
fonden för justering för globaliseringseffekter genom en flexibilitetsmekanism, inom en årlig 
övre gräns på 500 miljoner euro utöver de relevanta rubrikerna i budgetramen. Reglerna för 
när fonden får utnyttjas fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter2. Förordning (EG) nr 1927/2006 ändrades senast genom förordning 
(EG) nr 546/20093 som tillfälligt vidgar fondens tillämpningsområde och ändrar villkoren för 
när fonden får utnyttjas. Den ändrade förordningen gäller för alla ansökningar om stöd från 
fonden som inkommer till kommissionen från och med den 1 maj 2009.  

Kommissionen har grundligt undersökt den ansökan som Litauen lämnat in i enlighet med 
förordning (EG) nr 1927/2006, särskilt artiklarna 1, 2, 3, 4, 5 och 6. 

Ärende EGF/2009/018 LT/Tillverkning av kläder  

1. Litauen lämnade in ansökan till kommissionen den 23 september 2009. Ansökan 
grundades på de särskilda interventionskriterierna i artikel 2 b i förordning (EG) nr 
1927/2006 som kräver att minst 500 arbetstagare sägs upp inom en 
niomånadersperiod inom en NACE 2-sektor i en region eller två regioner som 
gränsar till varandra på NUTS II-nivå. Ansökan lämnades inom den tidsfrist på 10 
veckor som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 1927/2006. 

2. Ansökan avser 1 154 uppsägningar i 45 företag, som samtliga är verksamma i NACE 
Rev. 2, huvudgrupp 14 (tillverkning av kläder), och där stödet från fonden riktas till 
491 av dessa.  

3. Närmare upplysningar om bedömningen finns i det meddelande som antagits av 
kommissionen.4 

På grundval av slutsatserna i ovannämnda meddelande föreslår kommissionen att Litauens 
ansökan i ärende EGF/2009/018 LT/Tillverkning av kläder avseende uppsägningarna inom 
klädtillverkningssektorn ska godkännas, eftersom ett direkt och uppenbart samband mellan 
uppsägningarna och den globala finansiella och ekonomiska krisen har kunnat påvisas. Ett 
samordnat paket av stödberättigande individanpassade tjänster har föreslagits, varav det 
bidrag som begärs från fonden uppgår till 523 481 euro (se nästa sida). 

Finansiering 

Fonden har en sammanlagd årlig budget på 500 miljoner euro.  
Ett belopp på 8 238 485 euro har redan avsatts för tidigare ansökningar under 2010, vilket 
innebär att ett belopp på 491 761 515 euro finns tillgängligt. Det föreliggande förslaget från 
kommissionen om stöd från fonden grundar sig på de upplysningar som Litauen har lämnat. 

                                                 
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. 
2 EUT L 406, 30.12.2006, s. 1. 
3 EUT L 167, 29.6.2009, s. 26. 
4 SEK(2010) 61 av den 29 januari 2010.  
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På grundval av Litauens ansökan om stöd från fonden på grund av att klädtillverkningssektorn 
har påverkats, uppgår fondens bidrag till det samordnade paket för individanpassade tjänster 
som ska finansieras till 523 481 euro, motsvarande 65 % av den totala kostnaden. 

Efter att ha beaktat det högsta möjliga stödbeloppet från fonden enligt artikel 10 i förordning 
(EG) nr 1927/2006 och till möjligheterna att omfördela budgetanslagen, föreslår 
kommissionen att hela det belopp som anges ovan tas i anspråk från fonden och anslås under 
rubrik 1A i budgetramen. 

Det begärda stödbeloppet uppfyller kravet i artikel 12.6 i förordning (EG) nr 1927/2006 att 
mer än 25 % av det högsta årliga belopp som öronmärkts för fonden ska stå till förfogande för 
tilldelning de fyra sista månaderna av året. 

Genom att lägga fram detta förslag om utnyttjande av fonden inleder kommissionen det 
förenklade trepartsförfarande som avses i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 
maj 2006, i syfte att nå enighet mellan budgetmyndighetens två parter om behovet av att 
använda fonden och om det begärda beloppet. Kommissionen uppmanar den av 
budgetmyndighetens två parter som, på lämplig politisk nivå, först når enighet om utkastet till 
förslag om användande av fonden att underrätta den andra parten och kommissionen om sina 
avsikter. 

Om budgetmyndighetens två parter inte kan enas kommer ett formellt trepartsmöte att 
sammankallas.  

Kommissionen kommer i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 
2006 att lägga fram ett förslag om anslagsöverföring, så att specifika åtagande- och 
betalningsbemyndiganden kan införas i 2010 års budget. 
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Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter vad gäller 
Litauens ansökan EGF/2009/018 LT/Tillverkning av kläder 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT 
FÖLJANDE 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning5, särskilt punkt 28, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 
december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter6, 
särskilt artikel 12.3, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag7, och 

av följande skäl: 

(1) Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) 
inrättades för att ge ytterligare stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av 
genomgripande strukturförändringar i världshandelsmönstret, i synnerhet för att 
underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden. 

(2) Tillämpningsområdet för fonden vidgades för ansökningar som lämnades från den 1 
maj 2009 till att omfatta stöd för arbetstagare som sagts upp till följd av den globala 
ekonomiska krisen. 

(3) Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att utnyttja medel 
från fonden inom den årliga övre gränsen på 500 miljoner euro. 

(4) Litauen lämnade den 23 september 2009 in en ansökan om medel från fonden på 
grund av uppsägningar inom klädtillverkningssektorn. Ansökan uppfyller villkoren för 
ekonomiskt stöd i artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår 
därför att ett belopp på 523 481 euro tas i anspråk från fonden. 

(5) Fonden bör utnyttjas för att ge ekonomiskt stöd med anledning av Litauens ansökan. 

                                                 
5 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. 
6 EUT L 406, 30.12.2006, s. 1. 
7 EUT C [...], [...], s. [...]. 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska tas i anspråk för att 
tillhandahålla beloppet 523 481 euro i åtagandebemyndiganden och 
betalningsbemyndiganden i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010. 

Artikel 2 

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. 

Utfärdat i Bryssel den  

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 
Ordförande Ordförande 




