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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den 
interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig 
økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, Irland)
(COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2014)0616 – C8-0173/2014),

– 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,

– 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, 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 (A8-0000/2014),

A. der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde 
supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende 
strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med henblik på at hjælpe dem med at 
vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B. der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være 
dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, vedtaget på 
samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til den 
interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af 
afgørelser om mobiliseringen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til 

                                               
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.
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Globaliseringen (EGF);

C. der henviser til, at vedtagelsen af den nye EGF-forordning, afspejler den aftale, der er 
indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre krisemobiliseringskriteriet, øge 
Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede 
foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i 
Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og 
godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at 
inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til 
virksomhedsetablering;

D. der henviser til, at Irland har indgivet ansøgning EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland om 
et økonomisk bidrag fra EGF efter 171 afskedigelser i Andersen Ireland Limited, der 
var aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 
32 ("Fremstilling af smykker, bijouteri, mønter og lignende varer"), inden for 
referenceperioden fra den 21. oktober 2013 til den 21. februar 2014,

E. der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat 
i EGF-forordningen;

1. bemærker, at de irske myndigheder har indgivet ansøgningen i henhold til 
interventionskriteriet i EGF-forordningens artikel 4, stk. 2, der fraviger kriterierne i 
artikel 4, stk. 1, litra a), som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere eller 
ophør af selvstændige erhvervsdrivendes aktivitet i løbet af en fire måneders 
referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat;

2. er enig med Kommissionen i, at de særlige omstændigheder, som de irske myndigheder 
har fremført, nemlig at afskedigelserne har alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og 
den lokale og regionale økonomi, berettiger en undtagelse fra tærsklen på de 500 
afskedigelser, og at Irland derfor har ret til et bidrag under denne forordning;

3. bemærker, at de irske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF 
den 16. maj 2014, og at Kommissionens vurdering forelå den 3. oktober 2014; glæder 
sig over den hurtige vurdering på mindre end fem måneder;

4. mener, at de 171 afskedigelser i Andersen Ireland Limited hænger sammen med 
gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, idet produktionen i 
EU's smykkesektor i løbet af fire år (fra 2008 til 2012) blev oversteget af en import, som 
var fire gange så stor, hvoraf 95 % stammede fra Asien;

5. bemærker, at dette er den første EGF-ansøgning for arbejdstagere, der er blevet 
afskediget i sektoren for fremstilling af smykker, bijouteri, mønter og lignende varer –
en sektor, som også lider under det stigende internetsalg og derfor kan blive yderligere 
svækket;

6. bemærker, at disse afskedigelser vil forværre arbejdsløshedssituationen i regionen 
yderligere, eftersom Andersen Ireland var en stor arbejdsgiver i dette fortrinsvis landlige 
område, der allerede havde en arbejdsløshedsrate (på 39,3 %), som var dobbelt så høj 
som det nationale gennemsnit (på 19 %);



PR\1036504DA.doc 5/10 PE539.648v01-00

DA

7. bemærker, at de irske myndigheder udover at sørge for de 171 afskedigede vil yde 
individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til maksimalt 138 unge, som ikke 
er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som var under 25 år på tidspunktet for 
ansøgningens indgivelse;

8. glæder sig over, at de irske myndigheder for at sikre arbejdstagerne hurtig hjælp 
besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 21. 
oktober 2013, længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den 
foreslåede samordnede pakke; 

9. bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal 
medfinansieres, har til formål at give adgang til det bredest mulige spektrum af 
beskæftigelsesmuligheder i et område, hvor der kun findes få ekspanderende sektorer 
eller produktionsanlæg, og nødvendiggør en betydelig opkvalificering af de afskedigede 
arbejdstagere;

10. bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i 
samråd med de modtagere, der er tiltænkt støtte, og deres repræsentanter såvel som med 
arbejdsmarkedets parter, og bifalder hensigten om at etablere et rådgivende forum, som 
skal supplere det arbejde, der udføres af EGF-koordineringsenheden, for at give de 
afskedigede arbejdstagere mulighed for løbende at komme med input til EGF 
programmets gennemførelse; 

11. bifalder, at EGF-koordineringsenheden er ved at oprette et kontor i umiddelbar nærhed 
af det berørte område, som skal fungere som en kvikskranke for arbejdstagerne og de 
unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse;

12. bemærker, at de individualiserede tilbud, som skal stilles til rådighed for afskedigede 
arbejdstagere, omfatter følgende foranstaltninger, som i kombination udgør en 
samordnet pakke af individualiserede tilbud: erhvervsvejledning og hjælp til 
karriereplanlægning, EGF-tilskud til faglig uddannelse, programmer for faglig 
uddannelse og almen uddannelse på gymnasialt niveau, programmer for videregående 
uddannelse, støtte til faglig uddannelse inden for kompetencenetværk, støtte til 
virksomhedsetablering/etablering af selvstændig virksomhed, indkomststøtte herunder 
bidrag til kursusudgifter; 

13. glæder sig over, at principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i 
forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse;

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

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

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

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til 
punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/007 
IE/Andersen Ireland, Irland)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. 
december 2013 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 
(2014-2020), og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1927/20061, særlig artikel 15, 
stk. 4,

under henvisning 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,

under henvisning 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, særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med 
henblik på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige 
erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdens handelsmønstre, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af 
en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i 
forordning (EF) nr. 546/20094, eller som følge af en ny international finansiel og 
økonomisk krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2) EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser), jf. artikel 12 i 
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

(3) Irland indgav den 16. maj 2014 en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse 
med afskedigelser i Andersen Ireland Limited i Irland og supplerede den med 

                                               
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.
4 EFT L 167 af 29.6.2009, s. 26.
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yderligere oplysninger, som fastsat i artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. 
Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et støttebeløb fra EGF, 
jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4) I henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 har Irland besluttet at 
yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, også til unge, som ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse.

(5) Som følge af Irlands ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk 
støtte på 1 501 200 EUR —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE: 

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 stilles 
der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 
1 501 200 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles,

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 kunne yde 
supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdenshandelsmønstrene. 

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20201 og i artikel 15 i 
forordning (EF) nr. 1309/20132 kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR 
(2011-priser). De passende beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den 
interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig 
økonomisk forvaltning3 i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om 
mobilisering af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en 
bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure. 

II. Andersen Ireland Limited-ansøgningen og Kommissionens forslag 

Den 3. oktober 2014 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til 
fordel for Irland til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af afskedigede arbejdstagere fra 
Andersen Ireland Limited, der var aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under 
NACE rev. 2 hovedgruppe 32 ("Fremstilling af smykker, bijouteri, mønter og lignende 
varer"), som følge af globaliseringen. De irske myndigheder vil desuden yde individualiserede 
tilbud, der medfinansieres af EGF, til op mod 138 unge, som ikke er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, og som var under 25 år på tidspunktet for ansøgningens indgivelse, 
eftersom alle afskedigelserne indtraf i Det sydlige og østlige Irland (IE02), en region på 
NUTS II-niveau, som er støtteberettiget under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. 

Dette er den 14. ansøgning, som skal behandles under 2014-budgettet, og den vedrører 
mobiliseringen af et samlet beløb fra EGF på 1 501 200 EUR til Irland. Den vedrører i alt 276 
støttemodtagere. Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 16. maj 2014 og suppleret 
med yderligere oplysninger frem til den 11. juli 2014. Kommissionen har i overensstemmelse 
med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder 
betingelserne for finansiel støtte fra EGF. 

De irske myndigheder anfører, at importen fra ikke EU-lande både mængde- og værdimæssigt 
er kommet til at dominere EU-markedet for bijouteri (dvs. modesmykker) i de seneste fem år 
eller mere. Tallene fra Eurostat for 2008, som Irland har fremlagt, viser, at omsætningen 
inden for EU for både EU- og ikke-EU-producenter startede fra en næsten identisk situation 
på 56 000 ton udtrykt i varemængde. Begge oplevede fald i mængden, som kan tilskrives 
følgerne af den globale, økonomiske og finansielle krise i 2008/2009. Mens mængden af EU-

                                               
1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
2 EUT L 347 af 30.12.2013, s. 855.
3 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
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produkter, der blev solgt på EU-markedet, faldt til 10 600 ton i 2012, faldt mængden af de 
varer, der blev importeret fra lande uden for EU langt mindre til 45 700 ton.

Hvor der havde været paritet i 2008, blev EU-produkterne fire år senere oversteget af en 
import, der var fire gange så stor. Af denne mængde varer, der blev importeret fra lande uden 
for Unionen, blev 95 % importeret fra især asiatiske lande, f.eks. Kina, Indien, Thailand og 
Filippinerne. Det er netop de samme steder, hvortil flere virksomheder med hjemsted i EU i 
mellemtiden har flyttet deres produktionsanlæg, herunder de markedsførende virksomheder 
Folli Follie og Swarovski.

De irske myndigheder anfører, at afskedigelserne har betydelige negative konsekvenser for 
den lokale og regionale økonomi, da Andersen Ireland var en vigtig arbejdsgiver i dette 
overvejende landlige område, hvor arbejdsløshedsraten (på 39,3 %) var mere end dobbelt så 
høj som det nationale gennemsnit (på 19 %).

De individualiserede tilbud, som skal stilles til rådighed for afskedigede arbejdstagere, 
omfatter følgende foranstaltninger, som i kombination udgør en samordnet pakke af 
individualiserede tilbud: erhvervsvejledning og hjælp til karriereplanlægning, EGF-tilskud til 
faglig uddannelse, programmer for faglig uddannelse og almen uddannelse på gymnasialt 
niveau, programmer for videregående uddannelse, støtte til faglig uddannelse inden for 
kompetencenetværk, støtte til virksomhedsetablering/etablering af selvstændig virksomhed, 
indkomststøtte herunder bidrag til kursusudgifter. 

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede foranstaltninger, jf. 
artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive 
socialsikringsforanstaltninger. 

De irske myndigheder har givet alle nødvendige garantier med hensyn til følgende: 

 principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination vil blive respekteret i 
forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og 
gennemførelsen heraf

 de krav, der er fastsat i den nationale lovgivning og EU-lovgivningen 
vedrørende kollektive afskedigelser, er overholdt

 den afskedigende virksomhed har opfyldt sine retlige forpligtelser i 
forbindelse med afskedigelser og har sørget for sine arbejdstagere i 
overensstemmelse hermed

 de foreslåede foranstaltninger vil yde støtte til de enkelte arbejdstagere og vil 
ikke tjene til omlægning af virksomheder eller sektorer

 de foreslåede foranstaltninger komplementerer de foranstaltninger, der 
finansieres af strukturfondene
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 den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med de 
proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte

 de foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-
fonde eller finansielle instrumenter, og eventuel dobbeltfinansiering undgås

Irland har oplyst Kommissionen om, at kilderne til den nationale forfinansiering eller 
medfinansiering er det irske finansministerium, som forfinansierer ydelserne, og som også vil 
medfinansiere programmet, når EGF-støtten er blevet godkendt. Udgifterne vil blive trukket 
fra den nationale uddannelsesfond og fra underudgiftsområderne for Ministeriet for 
Uddannelse og Kvalifikationer (Department of Education and Skills) og andre relevante 
offentlige myndigheder. Den økonomiske støtte vil blive forvaltet af det dertil udpegede 
personale i Ministeriet for Uddannelse og Kvalifikationer, der er blevet udpeget som EGF-
forvaltningsmyndighed. Forvaltningsmyndigheden undersøger og udbetaler midler til EGF-
ansøgninger, der er indsendt af bemyndigede organer på vegne af offentlige institutioner. 

III. Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en 
anmodning om overførsel af et samlet beløb på 1 501 200 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) 
til EGF-budgetposten (04 04 01). 

Dette er det 14. overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt 
budgetmyndigheden til dato i 2014. 

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale bør Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i 
processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om 
mobilisering af fonden. 


