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om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med 
punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning (ansökan EGF/2010/001 DK/Nordjylland från Danmark)
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MOTIVERING

Punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning1 gör det möjligt att 
utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inom 
en årlig övre gräns på 500 miljoner euro utöver de relevanta rubrikerna i budgetramen.

Anslagsbestämmelser fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter2.

Den 22 januari 2010 lämnade Danmark in ansökan EGF/2010/001 DK/Nordjylland om 
ekonomiskt stöd från fonden, efter att arbetstagare hade sagts upp vid 45 företag verksamma 
inom huvudgrupp 28 (Tillverkning av övriga maskiner)enligt Nace rev 23, i Nuts II-regionen 
Nordjylland (DK05) i Danmark.

Efter att grundligt ha granskat ansökan har kommissionen dragit slutsatsen att villkoren för 
ekonomiskt stöd enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006 uppfylls.

SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS

Nyckeluppgifter

Referensnummer EGF/2010/001
Medlemsstat Danmark
Artikel 2 b
Berörda företag 45
Nuts II-region Nordjylland (DK05) 
Huvudgrupp enligt Nace rev. 2 28 (Tillverkning av övriga maskiner)
Referensperiod 15.2.2009–14.11.2009
Startdatum för de individanpassade tjänsterna 1.4.2010
Ansökningsdatum 22.1.2010
Uppsägningar under referensperioden 1 122
Uppsagda arbetstagare som omfattas av stödet 951
Individanpassade tjänster: budget i euro 10 967 314
Utgifter för genomförandet av de åtgärder som stöds genom fonden4: budget i euro 604 008
Procentandel av utgifterna 5,2
Total budget i euro 11 571 322
Stöd från fonden i euro (65 %) 7 521 359

                                               
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om 

fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets 
förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 
30.12.2006, s. 1).

4 I enlighet med artikel 3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1927/2006.
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1. Ansökan lämnades in till kommissionen den 22 januari 2010 och kompletterades 
med ytterligare uppgifter fram till den 28 april 2010.

2. Ansökan uppfyller villkoren för utnyttjande av fonden enligt artikel 2 b i förordning 
(EG) nr 1927/2006 och lämnades in inom den frist på 10 veckor som anges i artikel 5 
i förordningen. 

Sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom 
världshandeln på grund av globaliseringen eller den globala finansiella och ekonomiska 
krisen
3. Enligt Danmark finns det ett samband mellan uppsägningarna och den globala 

finansiella och ekonomiska krisen. De flesta av de berörda företagen tillverkade 
maskiner och utrustning för varvsindustrin. De europeiska varvens 
intresseorganisation CESA (Community of European Shipyards' Association) har 
gjort en kvalificerad uppskattning av efterfrågan på nya fartyg i hela världen fram till 
2014. I den konstateras att den globala finanskrisen har förändrat marknadsvillkoren 
och förväntningarna på hur marknaden kommer att utvecklas. En kombination av 
faktorer har lett till att efterfrågan på nya fartyg minskat. I slutet av 2008 och början 
av 2009 upphörde fartygsbeställningarna så gott som helt. Dessutom kommer cirka 
10 procent av de inneliggande fartygsbeställningarna med stor sannolikhet att 
annulleras. Många av de beställda fartygen kommer vidare att levereras senare än 
beräknat.CESA uppskattar att ungefär 30 % av handelsflottan kommer att vara 
överflödig 2011 och att beställningar motsvarande cirka 53 miljoner dödviktston 
(dwt) av en orderstock på sammanlagt 566 miljoner dödviktston kommer att 
annulleras. Krisen har redan lett till att antalet fartyg som ligger upplagda eller som 
går med reducerad fart blivit allt fler. Varvsindustrin väntas i framtiden flytta till 
låglöneländer, framför allt i Asien, som under åren omedelbart före krisen avsevärt 
lyckades öka sin marknadsandel (källa: Lloyds Register Fairplay, citerat av CESA). 
De företag som omfattas av denna ansökan kommer därför sannolikt inte att kunna 
återgå till normal tillverkning efter krisen.

4. Flest arbetstagare har sagts upp vid företaget MAN Diesel (541 arbetstagare). 
Konjunkturnedgången har lett till att MAN Diesel bara skulle utnyttja 23 % av sin 
produktionskapacitet under 2010 och 3 % under 2011. Därför var det inte längre 
hållbart att fortsätta med produktionen i Frederikshavn. De övriga företagen är nästan 
alla underleverantörer till stora industriföretag i Tyskland och Asien. På grund av 
krisen har efterfrågan från dessa företag minskat, och därmed har produktionen vid 
de nordjylländska företagen gått ned.

Antalet uppsägningar och kriterierna i artikel 2 b

5. Danmarks ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 2 b i förordning 
(EG) nr 1927/2006, enligt vilka minst 500 arbetstagare ska ha sagts upp under en 
referensperiod på nio månader vid företag som är verksamma inom en Nace 2-sektor 
i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts II-nivå.

6. Enligt ansökan har 1 122 arbetstagare sagts upp i 45 företag verksamma inom 
huvudgrupp 28 (tillverkning av övriga maskiner) enligt Nace rev 2, från den 
15 februari 2009 till den 14 november 2009. Samtliga företag finns i Nuts II-
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regionen Nordjylland (DK05) i Danmark. Antalet uppsägningar har beräknats enligt 
artikel 2 andra stycket första strecksatsen i förordning (EG) nr 1927/2006.

Orsaker till att uppsägningarna inte kunde förutses

7. Enligt de danska myndigheterna var det omöjligt att förutse hur allvarlig den globala 
kreditkrisen skulle bli och vilka följder den skulle få för finansmarknaderna. I början 
av sista kvartalet 2008 hade MAN Diesel beställningar för två år framåt, med 
leveranser planerade till slutet av 2010 eller börjar av 2011. Efter september-oktober 
2008 kom överhuvudtaget inga nya beställningar in på ett helt år, och därefter 
började inneliggande beställningar annulleras. MAN uppskattar att 40 % av 
beställningarna gick förlorade.

Företag som sagt upp personal och arbetstagare som omfattas av stödet

8. Enligt ansökan har 1 122 arbetstagare sagts upp under referensperioden på nio 
månader. Sammanlagt 951 av dem omfattas av stödet. De övriga 153 arbetstagarna 
förväntas hitta ett nytt arbete på egen hand, flytta bort från regionen eller gå i förtida 
pension. De åtgärder som tillhandahålls är alltså inte intressanta för dem.

9. De 45 berörda företagen och antalet uppsagda arbetstagare:
Företag Antal uppsägningar Metod
MAN Diesel A/S 541 1
A/S Hydrema Production 11 1
SAWO A/S 9 1
He-Va ApS 2 1
Morsø Jernstøberi 3 1
Morsø Køl & Frys 1 1
AP Gyllevogne 2 1
Peter Kibsgaard 1 1
Akea Automation asp 10 1
Sjørring Maskinfabrik 36 1
Cimbria Manufacturing A/S 38 1
Elster-Instromet A/S 3 1
Brüel International A/S 1 1
Hydra Tech A/S 11 1
Carnitech A/S 52 1
Carna Lift 1 1
Siemens Wind Power A/S 145 1
A/S Dybvad Stål Industri 12 1
Borup Andersens Maskinfabrik ApS 4 1
Univeyor A/S 50 1
REO-PACK A/S 6 1
Dantherm Power A/S 11 1
Dantherm Filtration A/S 10 1
Aagaard A/S 19 1
Hycon A/S 7 1
Hamworthy Svanehøj A/S 44 1
JB Contractors 6 1
Aalborg Maskinfabrik A/S 2 1
System Cleaners A/S 5 1
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NB Ventilation A/S 3 1
Nilfisk Alto Food Division 6 1
Flex Coli A/S 5 1
GVA A/S 5 1
PanPac Engineering A/S 1 1
Inelco A/S 2 1
Carsø A/S 5 1
ESS Graphic A/S 1 1
Scantool Group A/S 9 1
Silvatec Skovmaskiner A/S 16 1
Kss-Kraner A/S 1 1
Danilift A/S 3 1
Fransgård Maskinfabrik A/S 1 1
Carnitech Salmon A/S 16 1
Inno Steel A/S 3 1
Maach Technic A/S 2 1
Totalt 1 122

10. Kategorier av arbetstagare som omfattas:
Kategori Antal Procentandel
Män 876 92,1
Kvinnor 75 7,9
EU-medborgare 951 100,0
Icke EU-medborgare 0 0,0
15–24 år 53 5,6
25–54 år 796 83,7
54–64 år 101 10,6
Över 65 år 1 0,1

Ingen av arbetstagarna har kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar.
11. Yrkeskategorier:

Kategori AntalProcentandel
Företagsledning 10 1,0
Arbete som kräver specialistkompetens 32 3,4
Arbete som kräver kompetens på mellannivå 35 3,7
Kontors- och kundservicearbete 25 2,6
Metall- och maskinarbetare (utbildad arbetskraft) 384 40,4
Process- och maskinoperatörer, transportarbete, byggverksamhet
Andra process- och maskinoperatörer, 
industrimaskinoperatörer (utbildad arbetskraft) 146 15,4
Övriga manuella arbeten inom tillverkningsindustrin
Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 319 33,5
Totalt 951 100,0

12. Danmark har, i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1927/2006, bekräftat att 
man har tillämpat en politik för jämställdhet och icke-diskriminering och att man 
kommer att fortsätta med detta under de olika etapperna av genomförandet av fonden 
och särskilt i samband med de åtgärder som finansieras genom denna.
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Det berörda territoriet, berörda myndigheter och övriga parter

13. Nordjylland har nästan 600 000 invånare och är den minsta och mest glest befolkade 
regionen i Danmark. Sysselsättningen och inkomstnivåerna är lägre än i resten av 
landet. Regionen består av 11 kommuner, som varierar i storlek från under 2 000 
invånare i Læsø till nästan 200 000 invånare i Aalborg. Arbetsmarknaden domineras 
av små och medelstora företag som främst sysselsätter arbetstagare med lägre 
utbildning. En ovanligt hög andel av arbetskraften består därför av arbetstagare med 
lägre eller ingen utbildning. Dessutom finns det bara ett fåtal stora företag, som har 
globala kontakter och kan fungera som motorer i regionen.

14. Den viktigaste myndigheten i regionen är kommunen Frederikshavn. De övriga 
berörda parterna är de regionala och kommunala myndigheterna i området samt de 
utbildningscentrum som eventuellt kommer att delta i projektet efter att ha deltagit i 
en anbudsinfordran. Regionen och kommunerna samt utbildningsanstalterna kommer 
att delta både i en styrgrupp och i en grupp för dialog och sparring.

Förväntade konsekvenser av uppsägningarna för den lokala, regionala och nationella 
sysselsättningen

15. Danmark framhåller att Nordjylland som region är mycket beroende av 
industrisektorn, som drabbats hårt av den aktuella krisen. Av de arbetstagare som 
sagts upp i regionen arbetade 38 % inom industrin, medan motsvarande siffra för 
resten av landet bara är 25 %. 

16. Uppsägningarna är ett särskilt svårt bakslag för regionen eftersom man inte väntar 
sig att varvsindustrin kommer att återhämta sig efter krisen. De flesta nya 
beställningar går till Fjärran Östern, där kostnaderna är lägre. Genom de åtgärder 
som föreslås ska alltså de uppsagda arbetstagarna omskolas för uppgifter på nya 
områden där man satsar på energieffektiva lösningar, till exempel inom sjöfarten och 
i byggsektorn, och för uppgifter inom kunskaps- och tjänstesektorn.

Individanpassade tjänster att finansiera, beräknade kostnader samt komplementaritet 
med åtgärder som finansieras genom strukturfonderna

17. Nedanstående typer av åtgärder föreslås. Kombinerade med varandra bildar de ett 
samordnat paket med individanpassade tjänster som syftar till att återintegrera 
arbetstagarna på arbetsmarknaden.

– Kartläggning: Alla deltagares kvalifikationer i förhållande till deras önskemål 
kommer att kartläggas och en grundläggande kurs kommer att erbjudas alla. Syftet 
är att hjälpa den arbetslösa personen att anpassa sig och att hitta lämpliga 
omplaceringsmöjligheter. Grundkursen är fyra veckor lång och består både av 
grupplektioner och individuell handledning. Meningen är att deltagarna ska få en 
överblick över situationen på arbetsmarknaden och att de ska vänja sig vid tanken 
på att övergå till en helt ny bransch. De ska också utarbeta en konkret 
handlingsplan. Efter att varje arbetstagares önskemål och intressen har kartlagts 
kommer deras profil att matchas mot de arbetstillfällen som faktiskt förväntas 
finnas på marknaden. Samtliga 951 arbetstagare kommer att delta i denna åtgärd.

– Komplettering av grundläggande utbildning: De arbetstagare som har de största 
utbildningsbehoven (ungefär 345 personer) kommer att få delta i särskilda 
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förberedande vuxenutbildningskurser som ger dem bättre förutsättningar att 
hantera förändringar. Arbetstagare med gymnasieutbildning (ungefär 50 personer) 
som vill vidareutbilda sig kommer att få delta i kompletterande kurser på 
gymnasienivå.

– Utbildningsstöd till unga arbetslösa: Utbildningsstödet ska locka unga att studera 
vidare efter skolan eller att delta i fortbildning. Stödet ska användas till 
stödundervisning och läromedel under det första studieåret (50 deltagare).

– Kompletterande utbildning på sjöfartsområdet: Introduktion till sjöfartsområdet 
samt särskilda valbara yrkesinriktade kurser inom framtidsområden som 
energisparande och energieffektivitet. De arbetslösa får välja olika kursmoduler 
enligt det område de vill specialisera sig på. Utbildningen är 20 dagar lång och 
kommer att erbjudas 394 deltagare.

– Kompletterande utbildning om förnybar energi och optimering av 
energiförbrukning: En introduktionskurs om förnybar energi och optimering av 
energiförbrukning, kompletterad med särskilda färdighetsinriktade kurser som de 
arbetslösa själva väljer. Kursen ska förbereda dem för en omställning till 
energibranschen. De arbetslösa kan välja olika kursmoduler enligt det område de 
vill specialisera sig på. Utbildningen är 15 dagar lång och kommer att erbjudas 
294 deltagare.

– Internutbildning i företag: Om de uppsagda arbetstagarna erbjuds en anställning 
ska de också ha möjlighet att delta i internutbildning inom företaget, så att de kan 
komplettera eventuella kompetensbrister. Sammanlagt 100 arbetstagare kommer 
att erbjudas denna typ av åtgärd.

– Företagarkurs: Företagarkursen varar i sex veckor och innehåller bland annat en 
introduktion till företagsverksamhet och företagsledning. Uppskattningsvis 
50 arbetstagare kommer att delta i denna åtgärd.

– Mentorstöd för nya företagare: Potentiella företagare kan tilldelas en mentor, som 
känner till branschen och som kan stödja företagaren under det första året. 
Uppskattningsvis 45 arbetstagare kommer att delta i denna åtgärd.

– Produktutvecklingskurs: Företagaren har möjlighet att delta i en kurs i 
produktutveckling och att få hjälp med utveckling och testning av sin idé. 
Uppskattningsvis 45 arbetstagare kommer att delta i denna åtgärd.

18. Utgifterna för att genomföra de åtgärder som stöds genom fonden och som ingår i 
ansökan omfattar förberedande åtgärder, förvaltning och kontroll samt information 
och marknadsföring, i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006.

19. De individanpassade tjänster som de danska myndigheterna föreslår är aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som är stödberättigade enligt artikel 3 i förordning 
(EG) nr 1927/2006. De danska myndigheterna uppskattar de sammanlagda 
kostnaderna för dessa tjänster till 11 571 322 euro och utgifterna för att genomföra 
de åtgärder som stöds genom fonden till 604 008 euro (= 5,2 % av det sammanlagda 
beloppet). Det sammanlagda stöd som begärs från fonden uppgår till 7 521 359 euro 
(65 % av de sammanlagda kostnaderna).
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Åtgärder Beräknat 
antal 

arbetstagare

Beräknad 
kostnad per 
arbetstagare

(i euro)

Total kostnad 
(fonden och 

nationell 
samfinansiering) 

(i euro)

Individanpassade tjänster (artikel 3 första stycket i förordning (EG) nr 1927/2006)

Kartläggning 951 3 020 2 872 020

Komplettering av grundläggande 
utbildning

345 8 690 2 998 050

Utbildningsstöd till unga arbetslösa 50 8 090 404 500

Yrkesinriktad utbildning på 
sjöfartsområdet

394 5 245 2 066 530

Yrkesinriktad utbildning på 
energiområdet

294 3 931 1 155 714

Interutbildning i företag 100 4 030 403 000

Företagarkurs 50 5 870 293 500

Mentorstöd för nya företagare 45 11 950 537 750

Produktutvecklingskurs 45 5 250 236 250

Delsumma individanpassade tjänster 10 967 314

Utgifter för att genomföra de åtgärder som stöds genom fonden (artikel 3 tredje stycket i 
förordning (EG) nr 1927/2006)

Förberedande åtgärder 90 717

Förvaltning 302 391

Information och marknadsföring 120 900

Kontroller 90 000

Delsumma åtgärder som stöds genom 
fonden

604 008

Totala beräknade kostnader 11 571 322

Stöd från fonden (65 % av de totala 
kostnaderna)

7 521 359

20. Danmark bekräftar att de ovan beskrivna åtgärderna kompletterar de åtgärder som 
finansieras genom strukturfonderna. Danmark kommer dessutom att upprätta en 
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tydlig verifikationskedja för de åtgärder som finansieras av fonden så att inte 
ytterligare EU-anslag söks eller används för dessa åtgärder.

Datum då de individanpassade tjänsterna för de berörda arbetstagarna startade eller 
enligt planerna ska starta

21. De individanpassade tjänsterna i det samordnade paket som Danmark vill att fonden 
ska finansiera började tillhandahållas den 1 april 2010. Eventuellt stöd från fonden 
kan därmed beviljas från och med detta datum. Eftersom datumet infaller efter det att 
ansökan lämnades in, men inom tre månader efter detta, måste de stödberättigade 
åtgärderna genomföras senast den 31 mars 2012, enligt artikel 13.2 i förordning 
(EG) nr 1927/2006.

Samråd med arbetsmarknadens parter

22. Stödansökan utarbetades av Frederikshavns kommun och regionen Nordjylland, i 
samarbete med de övriga berörda kommunerna, de lokala handelskamrarna, 
fackföreningarna, de danska industriarbetsgivarnas utbildningscenter samt de 
kommunala arbetsförmedlingarna. En konferens om stödåtgärderna för att alla 
berörda parter planeras äga rum 2010.

23. De danska myndigheterna har bekräftat att kraven rörande kollektiva uppsägningar i 
den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen uppfylls.

Obligatoriska åtgärder enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal

24. Vad gäller kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 har de danska 
myndigheterna i sin ansökan angett följande: 

 Att det ekonomiska stödet från fonden inte ersätter några åtgärder som åligger 
företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

 Att åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och inte används till omstrukturering 
av företag eller sektorer.

 Att de stödberättigade åtgärderna inte beviljas stöd från något annat av EU:s 
finansieringsinstrument.

Förvaltnings- och kontrollsystem 

25. Danmark har meddelat kommissionen att det ekonomiska stödet kommer att 
förvaltas och kontrolleras av Erhvervs- og Byggestyrelsen, dvs. samma organ som 
förvaltar och kontrollerar stöd från Europeiska socialfonden. En annan avdelning i 
samma organ kommer att fungera som attesterande myndighet. Erhvervs- og 
Byggestyrelsens controllerfunktion för EU-finansiering kommer att fungera som 
revisionsmyndighet.

Frederikshavns kommun kommer att motta och förvalta stödet från fonden. 
Kommunen kommer att utse en projektsamordnare och en administrativ assistent 
som ansvarar för de initiativ som planeras. Regionen Nordjylland kommer att 
övervaka projektet noggrant och delta i styrgruppen för processen.
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Finansiering

26. På grundval av Danmarks ansökan föreslås fonden stödja det samordnade paketet av 
individanpassade tjänster med 7 521 359 euro, vilket utgör 65 % av de sammanlagda 
kostnaderna. Det belopp som kommissionen föreslår grundar sig på de uppgifter som 
Danmark lämnat.

27. Med hänsyn till det största möjliga stödbeloppet från fonden enligt artikel 10.1 i 
förordning (EG) nr 1927/2006, liksom möjligheten att omfördela budgetanslag, 
föreslår kommissionen att det sammanlagda beloppet ovan anslås ur fonden och 
tilldelas enligt rubrik 1a i budgetramen.

28. Det föreslagna stödbeloppet innebär att över 25 % av det högsta tillåtna årliga 
beloppet som öronmärkts för fonden är tillgängligt under årets sista fyra månader, 
enligt kraven i artikel 12.6 i förordning (EG) nr 1927/2006.

29. Genom detta förslag om att utnyttja fonden inleder kommissionen det förenklade 
trepartsförfarandet enligt punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 
2006, för att be budgetmyndighetens två parter godkänna behovet av att använda 
medel ur fonden och det begärda beloppet. Kommissionen uppmanar den av 
budgetmyndighetens två parter som, på lämplig politisk nivå, först når enighet om 
förslaget om utnyttjande av fonden att underrätta den andra parten och kommissionen 
om sina avsikter. Om någon av budgetmyndighetens två parter motsätter sig förslaget 
kommer ett formellt trepartsmöte att sammankallas. 

30. Kommissionen lägger separat fram en begäran om överföring för att kunna föra in 
särskilda åtagande- och betalningsbemyndiganden i 2010 års budget, enligt punkt 28 
i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Källa till betalningsbemyndiganden

31. För närvarande är det sannolikt att de betalningsbemyndiganden som är tillgängliga 
2010 inom budgetposten 01.0404 ”Ramprogram för konkurrenskraft och innovation 
– Programmet för entreprenörskap och innovation” inte kommer att utnyttjas till fullo 
i år. 

32. Budgetposten är avsedd att täcka utgifter som uppkommer vid genomförandet av 
finansieringsinstrumentet inom ramprogrammet, vars huvudsyfte är att förbättra små 
och medelstora företags tillgång till finansiering. Stödet betalas ut med en viss 
fördröjning efter det att medlen har överförts till de konton som förvaltas av 
Europeiska investeringsfonden. Den finansiella krisen påverkar i hög grad 
utbetalningsprognoserna för 2010. För att undvika alltför höga saldon på 
förvaltningskontona har beräkningsmetoden för betalningsbemyndiganden setts över 
mot bakgrund av de planerade utbetalningarna. Beloppet 7 521 359 euro kan därför 
göras tillgängligt för överföring.
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Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med 
punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning (ansökan EGF/2010/001 DK/Nordjylland från Danmark)

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 kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av 
globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2) Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är 
det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktar sig till arbetstagare som har blivit 
uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3) Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att utnyttja medel 
från fonden upp till ett högsta belopp på 500 miljoner euro per år.

(4) Danmark lämnade den 22 januari 2010 in en ansökan om medel från fonden med 
anledning av uppsägningar inom sektorn Tillverkning av övriga maskiner i 
Nordjylland, och kompletterade ansökan med upplysningar fram till den 28 april 2010. 
Ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd i artikel 10 i förordning 

                                               
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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(EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 7 521 359 euro ska 
anslås.

(5) Fonden bör därför utnyttjas för att bevilja det ekonomiska stöd som Danmark ansökt 
om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 7 521 359 euro i 
åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2010.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande
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