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Den Europæiske Unions Tidende

Tirsdag den 14. december 2010

1.

tager forslag til ændringsbudget nr. 9/2010 til efterretning;

2.

godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 9/2010 uden ændringer og pålægger sin
formand at bekendtgøre, at Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2010 er endeligt vedtaget,
og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: SI/Mura,
Slovenien
P7_TA(2010)0455
Europa-Parlamentets beslutning af 14. december 2010 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/2010/014
SI/Mura, Slovenien) (KOM(2010)0582 - C7-0334/2010 - 2010/2243(BUD))
(2012/C 169 E/24)
Europa-Parlamentet,
— der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0582 - C70334/2010),
— der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1) (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 Globaliseringen (2) (EGF-forordningen),
— der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,
— der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0336/2010),
A. der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstru
menter for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af konsekvenserne af gennem
gribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, og hjælpe dem med at vende tilbage til
arbejdsmarkedet,
B.

der henviser til, at Globaliseringsfondens anvendelsesområde er blevet udvidet for ansøgninger indgivet
fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en
direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise,

C.

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 IIA af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse
af Globaliseringsfonden,

D. der henviser til, at Slovenien har anmodet om støtte i forbindelse med 2 554 afskedigelser i virk
somheden Mura, European Fashion Design, som er hjemmehørende i sektoren for fremstilling af
beklædningsartikler,
(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
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E.

der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forord
ningen,

1.
anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af
Globaliseringsfonden;
2.
erindrer om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af
afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til
rådighed, beregnet på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globa
liseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for
afskedigede arbejdstageres tilbagevenden til arbejdsmarkedet;
3.
understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen bør sikres, at fonden støtter
den enkelte afskedigede arbejdstagers tilbagevenden til arbejdsmarkedet; gentager, at støtte fra Globalise
ringsfonden 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 fra Globaliseringsfonden, omfatter detaljerede oplysninger om komplementariteten med de
foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til også at forelægge en
sammenlignende vurdering af disse oplysninger i dens årsberetninger, herunder en evaluering af, hvilke
følger disse midlertidige og individualiserede tilbud har for den langsigtede reintegrering af de afskedigede
arbejdstagere på arbejdsmarkedet;
5.
glæder sig over, at Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af fonden har foreslået en anden
kilde til betalingsbevillinger end ubrugte midler fra Den Europæiske Socialfond og hermed efterkommer
Parlamentets hyppige påmindelser om, at Globaliseringsfonden blev oprettet som et specifikt instrument
med egne mål og frister, og at der derfor må fastsættes hensigtsmæssige budgetposter for overførsler;
6
bemærker dog, at betalingsbevillingerne med henblik på at anvende Globaliseringsfonden i denne sag
vil blive overført fra en budgetpost, som er beregnet til at støtte SMV'er og innovation; beklager de alvorlige
brister i Kommissionens gennemførelse af rammeprogrammerne for konkurrenceevne og innovation, især
under en økonomisk krise, der formodes at øge behovet for en sådan støtte betragteligt;
7.
erindrer om, at Globaliseringsfondens funktionsmåde og merværdi bør evalueres i forbindelse med den
generelle vurdering af programmer og forskellige andre instrumenter, der er etableret i henhold til IIA af
17. maj 2006, i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013;
8.
glæder sig over den nye udformning af Kommissionens forslag, som indeholder en begrundelse med
klare og detaljerede oplysninger om ansøgningen, undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og rede
gørelse for de årsager, der har ført til, at den er blevet godkendt, hvilket er i overensstemmelse med
Parlamentets anmodninger;
9.

godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

10.
pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg
for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;
11.

pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
af
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/2010/014 SI/Mura,
Slovenien)
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 forvaltning (1), 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 Globaliseringen (2), særlig artikel 12, stk. 3,
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
supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle
ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende
tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

Globaliseringsfondens anvendelsesområde blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009,
således at det også omfatter 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 Globaliseringsfonden
inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)

Slovenien indgav den 28. april 2010 en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden i forbin
delse med afskedigelser i virksomheden Mura og supplerede den med yderligere oplysninger frem til
den 24. juni 2010. 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
2 247 940 EUR.

(5)

Der bør derfor som følge af Sloveniens ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der et beløb til
rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 2 247 940 EUR i forpligtelses- og
betalingsbevillinger.
(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
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Artikel 2
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

Formand

Formand

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen:
Heidelberger Druckmaschinen AG/Tyskland
P7_TA(2010)0456
Europa-Parlamentets beslutning af 14. december 2010 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/2010/018
DE/Heidelberger Druckmaschinen, Tyskland) (KOM(2010)0568 - C7-0332/2010 - 2010/2241(BUD))
(2012/C 169 E/25)
Europa-Parlamentet,
— der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0568 - C70332/2010),
— der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1) (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 Globaliseringen (2) (EGF-forordningen),
— der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,
— der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0337/2010),
A. der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstru
menter 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 blev udvidet for ansøgninger indgivet
fra den 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,

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

