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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 546/2009
af 18. juni 2009
om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen
sørge for , at arbejdsstyrken er tilpasningsdygtig og beskæf
tigelsesegnet ved hjælp af bedre uddannelsesmuligheder på
alle niveauer og strategier til udvikling af kvalifikationer,
der modsvarer de samfundsøkonomiske krav, herunder de
kvalifikationer, der er nødvendige for overgangen til en
lavemissions- og videnbaseret økonomi.

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 159, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

(4)

Den 26. november 2008 offentliggjorde Kommissionen en
meddelelse om en europæisk økonomisk genopretnings
plan baseret på de grundlæggende principper om solidari
tet og social retfærdighed. Som led i reaktionen på krisen
er der behov for at revidere reglerne for Globaliseringsfon
den for at indføre en undtagelse med henblik på midlerti
digt at udvide Globaliseringsfondens anvendelsesområde
og gøre det muligt at udnytte midlerne mere effektivt. De
medlemsstater, der anmoder om et bidrag fra Globalise
ringsfonden i medfør af denne undtagelse, skal godtgøre en
direkte og påviselig forbindelse mellem afskedigelserne og
den finansielle og økonomiske krise.

(5)

For at sikre, at interventionskriterierne anvendes på en gen
nemsigtig måde, bør det defineres nærmere, hvad der for
stås ved afskedigelse. For at give medlemsstaterne større
muligheder for at ansøge om støtte og for bedre at leve op
til solidaritetsmålet bør antallet af afskedigelser, der udlø
ser støtteberettigelse, sættes ned.

(6)

For at sikre retfærdig og ikke-diskriminerende behandling
bør alle arbejdstagere, hvis afskedigelse kan føres tilbage til
samme afskedigelsesbegivenhed, være berettiget til støtte
under den samordnede pakke af individualiserede tilbud,
der forelægges med henblik på at opnå tilskud fra
Globaliseringsfonden.

(7)

Teknisk bistand på Kommissionens initiativ bør anvendes
til at fremme gennemførelsen af Globaliseringsfonden.

(8)

For at der kan ydes supplerende støtte fra Globaliserings
fonden, så længe den finansielle og økonomiske krise står
på, bør samfinansieringssatsen midlertidigt øges.

(9)

For at højne kvaliteten af foranstaltningerne og give dem
tilstrækkelig tid til effektivt at kunne reintegrere de mest
udsatte arbejdstagere på arbejdsmarkedet bør gennemfø
relsesperioden for de støtteberettigede foranstaltninger
udvides og præciseres.

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
(»Globaliseringsfonden«) er oprettet ved EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 (4)
i den hensigt at sætte Fællesskabet i stand til at yde støtte
til og vise solidaritet med arbejdstagere, som bliver afske
diget som følge af gennemgribende strukturelle ændringer
i verdens handelsmønstre som følge af globaliseringen.

Kommissionen har i sin meddelelse af 2. juli 2008 forelagt
den første årsrapport til Europa-Parlamentet og Rådet, jf.
artikel 16 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen
konkluderede, at det vil være hensigtsmæssigt at styrke
Globaliseringsfondens virkning på jobskabelse og tilbud
om uddannelse for arbejdstagerne i Europa.

Både i de fælles principper for flexicurity, som Det Euro
pæiske Råd gav sin tilslutning til den 14. december 2007,
og i Kommissionens meddelelse »Nye kvalifikationer til nye
job — om at foregribe og matche kvalifikationsbehovet på
arbejdsmarkedet« understreges betydningen af hele tiden at

(1) Udtalelse af 24.3.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Udtalelse af 22.4.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 6.5.2009 (endnu ikke offentliggjort
i EUT) og Rådets afgørelse af 11.6.2009.
(4) EUT L 48 af 22.2.2008, s. 82.

29.6.2009

Den Europæiske Unions Tidende

DA

(10)

Det er hensigtsmæssigt at undersøge, hvordan Globalise
ringsfonden fungerer, herunder den midlertidige undta
gelse om at yde støtte til arbejdstagere, der afskediges som
følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(11)

Forordning (EF) nr. 1927/2006 bør derfor ændres i over
ensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1927/2006 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 1 indsættes følgende stykke:
»1a. Uanset stk. 1 yder Globaliseringsfonden også støtte til
arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af
den internationale finansielle og økonomiske krise, forudsat
at ansøgningerne opfylder kriterierne i artikel 2, litra a), b)
eller c). De medlemsstater, der anmoder om et bidrag fra Glo
baliseringsfonden i medfør af denne undtagelse, skal godt
gøre en direkte og påviselig forbindelse mellem
afskedigelserne og den finansielle og økonomiske krise.
Denne undtagelse gælder for alle ansøgninger, der indgives
inden den 31. december 2011.«
2) Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2
Interventionskriterier
Der ydes økonomisk støtte fra Globaliseringsfonden, når
gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handels
mønstre afstedkommer alvorlige økonomiske forstyrrelser,
navnlig en betydelig stigning i importen til Den Europæiske
Union, et hurtigt tab af markedsandele for EU i en given sek
tor eller udflytning af økonomiske aktiviteter til tredjelande,
som har følgende konsekvenser:
a)

b)

c)

mindst 500 afskedigelser i løbet af en firemåneders
periode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive
afskedigelser hos leverandører eller hos producenter i
efterfølgende produktionsled, eller
mindst 500 afskedigelser i løbet af en nimåneders
periode, særlig i små og mellemstore virksomheder, i en
hovedafdeling i NACE rev. 2 i en eller to sammenhæn
gende regioner på NUTS II-niveau.
På små arbejdsmarkeder eller under særlige omstændig
heder, der er behørigt begrundet af medlemsstaten, kan
en ansøgning om støtte fra Globaliseringsfonden god
kendes, selv om de interventionskriterier, der er fastsat
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i litra a) eller b), ikke fuldt ud er opfyldt, når afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og
den lokale økonomi. Medlemsstaten skal specifikt
oplyse, at dens ansøgning ikke fuldt ud opfylder inter
ventionskriterierne i litra a) eller b). Den samlede støtte,
der tildeles under særlige omstændigheder, kan ikke
overstige 15 % af Globaliseringsfondens maksimale
årlige beløb.

Med henblik på beregning af antallet af afskedigelser i hen
hold til stk. 1, litra a), b) og c), ovenfor skal en afskedigelse
regnes:

— fra den dag, hvor arbejdsgiveren giver den enkelte
arbejdstager meddelelse om afskedigelse eller opsigelse
af arbejdstagerens ansættelseskontrakt,

— fra den dag, hvor ansættelseskontrakten faktisk opsiges
før dens udløb, eller

— fra den dag, hvor arbejdsgiveren i medfør af bestemmel
serne i artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 98/59 af 20. juli
1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger
vedrørende kollektive afskedigelser (*) skriftligt underret
ter den kompetente offentlige myndighed om de plan
lagte kollektive afskedigelser. I sådanne tilfælde
forelægger den bistandssøgende medlemsstat yderligere
oplysninger for Kommissionen om det faktiske antal
afskedigelser, der har fundet sted i henhold til litra a), b)
eller c) ovenfor, og de forventede omkostninger i forbin
delse med den samordnede pakke af individualiserede til
bud, inden færdiggørelsen af den i artikel 10 i denne
forordning omhandlede vurdering.

For hver af de pågældende virksomheder skal medlemsstaten
specifikt oplyse, hvordan afskedigelserne beregnes.
(*) EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16.«

3) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3a
Støtteberettigede personer

Medlemsstaterne kan yde individualiserede tilbud, der samfi
nansieres af Globaliseringsfonden, til berørte arbejdstagere,
og som kan omfatte:

a)

de arbejdstagere, der er blevet afskediget i perioden i arti
kel 2, litra a), artikel 2, litra b), eller artikel 2, litra c), og
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de arbejdstagere, der er blevet afskediget før eller efter
perioden i artikel 2, litra a), eller artikel 2, litra c), i de til
fælde, hvor en ansøgning i medfør af sidstnævnte
bestemmelse ikke opfylder kriterierne i artikel 2, litra a),
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 begi
venhed, der udløste afskedigelserne i referenceperioden.«

4) Artikel 5, stk. 2, litra a), affattes således:

»a) en velunderbygget analyse af sammenhængen mellem
afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle
ændringer i verdens handelsmønstre eller den finansielle
og økonomiske krise, dokumentation for antallet af
afskedigelser samt en redegørelse for afskedigelsernes
uforudseelighed.«

5) Artikel 8 affattes således:
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6) Artikel 10, stk. 1, affattes således:

»1. På grundlag af den vurdering, der er blevet foretaget i
henhold til artikel 5, stk. 5, og under særlig hensyntagen til
antallet af arbejdstagere, der er berettiget til støtte, de foreslå
ede foranstaltninger og de forventede omkostninger evalu
erer og foreslår Kommissionen så hurtigt som muligt det
eventuelle støttebeløbs størrelse inden for rammerne af de
disponible midler. Beløbet kan ikke overstige 50 % af de sam
lede anslåede omkostninger, jf. artikel 5, stk. 2, litra d). For
ansøgninger, der indgives inden datoen i artikel 1, stk. 1a, må
beløbet ikke overstige 65 %.«

7) I artikel 11 tilføjes følgende stykke:

»Er der tale om tilskud er de indirekte omkostninger, angivet
efter en standardsats, berettigede til støtte fra Globaliserings
fonden på op til 20 % af en interventions direkte omkostnin
ger, hvis de er pådraget i overensstemmelse med nationale
regler, herunder regnskabsregler.«

»Artikel 8
Teknisk bistand på Kommissionens initiativ

1.

2.

3.

4.

På Kommissionens initiativ kan fondsmidlerne op til et
loft på 0,35 % af det årlige maksimale beløb, som Glo
baliseringsfonden råder over, benyttes til finansiering af
de aktiviteter i forbindelse med forberedelse, overvåg
ning, oplysning og oprettelse af en vidensbase, der er
relevant for gennemførelsen af Globaliseringsfonden. De
kan også benyttes til finansiering af administrativ og tek
nisk støtte samt aktiviteter vedrørende revision, kontrol
og evaluering, der er nødvendige for at gennemføre
denne forordning.

Under hensyntagen til loftet i stk. 1 stiller budgetmyn
digheden ved begyndelsen af hvert år et beløb til rådig
hed til teknisk bistand efter forslag fra Kommissionen.

De aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, skal gennemfø
res i overensstemmelse med finansforordningen og de
gennemførelsesbestemmelser hertil, der gælder for
denne form for gennemførelse af budgettet.

Kommissionens tekniske bistand omfatter information
og vejledning af medlemsstaterne vedrørende anvendelse
af, tilsyn med og evaluering af Globaliseringsfonden.
Kommissionen kan desuden orientere de europæiske og
nationale arbejdsmarkedsparter om anvendelsen af
Globaliseringsfonden.«

8) Artikel 13, stk. 2, affattes således:

»2. Medlemsstaten gennemfører alle støtteberettigede for
anstaltninger i den samordnede pakke af individualiserede til
bud snarest muligt, men ikke senere end 24 måneder efter
den dag, hvor ansøgningen blev indgivet, jf. artikel 5, eller
efter den dag hvor foranstaltningerne blev iværksat, forudsat
at sidstnævnte dato ikke falder senere end tre måneder efter
den dag, hvor ansøgningen blev indgivet.«

9) I artikel 20 indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

»Efter forslag fra Kommissionen kan Europa-Parlamentet og
Rådet revidere denne forordning, herunder den midlertidige
undtagelse, jf. artikel 1, stk. 1a.«.

Artikel 2
Overgangsbestemmelser

Denne forordning gælder for alle ansøgninger om støtte fra Glo
baliseringsfonden, der modtages fra den 1. maj 2009. For ansøg
ninger, der er modtaget inden denne dato, finder de bestemmelser,
som var gældende på dette tidspunkt, fortsat anvendelse i hele
perioden, hvor der ydes støtte fra Globaliseringsfonden.
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Artikel 3
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2009.
På Europa-Parlamentets vegne
Formand

På Rådets vegne
Formand

H.-G. PÖTTERING

Š. FÜLE

