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KORT BEGRUNDELSE

Uden at komme ind på en dybtgående evaluering af globaliseringen som sådan er det 
ubestrideligt, at den ikke kun har gavnlige virkninger, men også rummer en del problemer. 
EU bestræber sig naturligvis på at reagere herpå ved hjælp af en række initiativer. Men de 
eksisterende foranstaltninger og politikker giver ikke mulighed for fuldstændig at afhjælpe 
problemerne. Man kan ganske vist mene, at den mest effektive reaktion på omvæltningerne i 
verdenshandelens struktur og følgerne heraf for arbejdstagerne er foregribende 
foranstaltninger som f.eks. investeringer i jobskabelse, støtte og fremme af virksomheder, 
øget finansiering af videnskab og forskning, øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet og dermed 
skabelse af forudsætningerne for en samlet forhøjelse af den europæiske konkurrenceevne, 
men det er alligevel muligt at glæde sig over forslaget om oprettelse af Den Europæiske Fond 
for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden), og det af flere grunde.

Hvis et af Kommissionens formål er at sende et positivt signal og vise, at EU-institutionerne 
og medlemsstaterne agter at deltage i løsningen af problemerne i forbindelse med udviklingen 
af den internationale samhandel og de negative følger af denne udvikling for arbejdstagerne, 
kan vi kun støtte disse bestræbelser. Velvidende at Globaliseringsfondens kapacitet er 
begrænset og endvidere under forudsætning af, at kriterierne og reglerne for denne fond er 
gennemsigtige og så enkle som muligt, kan fonden på trods af disse begrænsede midler i det 
mindste få en vis virkning. Endvidere må man holde sig en række faktorer for øje, der 
betinger globaliseringsfondens aktion og det indtryk, man får af den. F.eks. lige adgang, lige 
vilkår og ligestilling for alle medlemsstater (små som store), mulighed for at modtage bistand 
i tilfælde af problemer, ikke kun for store, men i særdeleshed for små og mellemstore 
virksomheder, der først og fremmest får ændringerne at føle, og som der endvidere er 
allerflest af, idet de er selve erhvervsgrundlaget i EU.

Disse og andre overvejelser er baggrunden for de ændringer og tilpasninger, der foreslås til 
Kommissionens oprindelige forslag om oprettelse af en Globaliseringsfond.
Kriterierne for støtteberettigelse under Globaliseringsfonden er særlig omstridt. 
Kommissionens forslag kunne få en til at frygte, at det er slut med ligestillingsprincippet 
uanset størrelse, hvad enten vi taler om medlemsstater eller virksomheder, der kunne modtage 
støtte fra Globaliseringsfonden. Det er f.eks. nødvendigt at holde sig for øje, at 99 % af 
virksomhederne i EU er små og mellemstore virksomheder (SMV) og at 92 % af dem 
beskæftiger under 10 medarbejdere. Det er derfor ønskeligt at ændre kriterierne, således at det 
ikke kun er virksomheder med mindst 1.000 arbejdstagere, der får mulighed for at motage 
støtte fra Globaliseringsfonden. Sammenholdt med andre kriterier gør denne forudsætning det 
ligeledes vanskeligt for små medlemsstater at få adgang til fonden, og de har da også allerede 
taget forbehold under drøftelserne.

Ikke mindre omstridt er princippet om, at Globaliseringensfonden kan intervenere i tilfælde af 
en udflytning af produktionen til tredjelande. Det faktum, at fonden ikke intervenerer i 
tilfælde af tab af arbejdspladser som følge af en udflytning inden for EU, selv om følgerne af 
en sådan udflytning, der er begrundet med et ønske om at finde de gunstigste 
produktionsvilkår, er de samme, medfører, at nogle arbejdsløse bliver mere ugunstigt stillet. 
Problemerne øges endvidere med den kommende udvidelse af EU (meget snart med 
Bulgarien og Rumænien). Der er endvidere en risiko for, at virksomhederne vil foretrække at 
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udflytte produktionen uden for EU, hvilket helt sikkert ikke er i EU's interesse. Hvis man 
ønsker, at Globaliseringsfonden bliver en fond, der kan reagere hurtigt på uforudsigelige og 
pludselige økonomiske ændringer, skal kriterierne være enkle og proceduren for godkendelse 
og udnyttelse af bevillingerne være ekstremt kort. Det er yderst vanskeligt at integrere disse 
principper i Kommissionens forslag, selv om visse af de ændringsforslag, ITRE stiller, netop 
går i den retning.

Efter den rådgivende ordførers opfattelse er et vigtigt aspekt i processen for oprettelse og 
dernæst udnyttelse af Globaliseringsfonden den aktive deltagelse, ikke blot af arbejdsgiverne 
og institutionerne i de forskellige medlemsstater, men ligeledes arbejdsmarkedets parter. Efter 
høring skal deres udtalelser indgå i beslutningsprocessen. Man skal være mere opmærksom på 
den gruppe arbejdstagere, der på grund af deres fremskredne alder har store vanskeligheder på 
arbejdsmarkedet, så meget mere som denne gruppe er i konstant fremgang i EU. 
Arbejdstagere, der er omkring 50, har svært ved at finde arbejde eller i et vist omfang at flytte. 
Den rådgivende ordfører er dog af den opfattelse, at det er ikke hensigtsmæssigt at fastsætte 
en præcis aldersgrænse på 50 år, for den aldersgruppe, der møder sådanne problemer, svinger 
inden for en bredere margen. Endvidere skal der tages højde for de særlige forhold inden for 
de forskellige erhverv, hvor arbejdstagere betragtes som "gamle" eller "mindre anvendelige", 
inden de har nået de generelt anerkendte aldersgrænser. Ændringsforslagene til det 
oprindelige forslag bestræber sig ligeledes på at inddrage de særlige forhold i de nationale 
lovgivninger, f.eks. hvad angår pensionering.

En vigtig forudsætning for Globaliseringsfonden og dennes interventioner bør efter den 
rådgivende ordførers opfattelse endvidere være en detaljeret evaluering af dette instruments 
aktioner i forhold til det oprindelige formål og om nødvendigt en tilpasning af kriterierne 
(herunder en forhøjelse af budgettet) på grundlag af de indhøstede erfaringer, således at 
Globaliseringsfonden ikke bliver et rent formelt og bureaukratisk initiativ uden nogen 
nyttevirkning for EU's medlemsstater og borgerne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
betænkningen:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) Globaliseringsfonden bør yde specifik 
engangsstøtte til fremme af arbejdstagernes 

(2) I forlængelse af Europa-Parlamentets 
beslutning af 5. juli 2006 om politiske 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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tilbagevenden til arbejdsmarkedet i områder 
eller sektorer, der kommer ud for pludselige, 
alvorlige økonomiske forstyrrelser.

rammer til styrkelse af 
fremstillingsindustrien i EU - mod en mere 
integreret industripolitisk strategi, hvori det 
glædede sig over oprettelsen af Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen og insisterede på, at den 
skal fokusere på at hjælpe arbejdstagere, 
der afskediges på grund af globaliseringen, 
med at finde nye job, bør 
Globaliseringsfonden yde specifik 
engangsstøtte til fremme af arbejdstagernes 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet i områder 
eller sektorer, der kommer ud for pludselige, 
alvorlige økonomiske forstyrrelser.

Begrundelse

Den 4. juli 2006, under afstemningen om betænkningen om politiske rammer til styrkelse af 
fremstillingsindustrien i EU - mod en mere integreret industripolitisk strategi (ordfører: Joan 
Calabuig Rull), vedtog Europa-Parlamentet følgende ændrede formulering i punkt 33: 
"glæder sig over oprettelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (....). 

Ændringsforslag 2
Artikel 2, indledning

Der ydes økonomisk støtte fra 
Globaliseringsfonden, når gennemgribende 
strukturelle ændringer i verdens 
handelsmønstre afstedkommer alvorlige 
økonomiske forstyrrelser, navnlig en 
voldsom stigning i importen til EU, et 
gradvist tab af markedsandele for EU i en 
given sektor eller udflytning af økonomiske 
aktiviteter til tredjelande, som har følgende 
konsekvenser: 

Der ydes økonomisk støtte fra 
Globaliseringsfonden, når gennemgribende 
strukturelle ændringer i verdens 
handelsmønstre afstedkommer alvorlige 
økonomiske forstyrrelser, navnlig en 
voldsom stigning i importen til EU, et 
gradvist tab af markedsandele for EU i en 
given sektor eller udflytning af økonomiske 
aktiviteter til tredjelande eller en anden af 
EU's medlemsstater, hvor omkostningerne 
til arbejdskraft er lavere, som har følgende 
konsekvenser: 

Begrundelse

De kriterier, Kommissionen har fastlagt, kunne tilskynde virksomhederne til at flytte deres 
aktiviteter til tredjelande i stedet for andre EU-lande, hvilket er i modstrid med EU's politik. 
Hvis det bestemmes, at Fonden kun foretager udbetalinger, hvis flytningen sker til et 
tredjeland, ville man kunne fremkalde en følelse af uretfærdighed blandt arbejdstagere, der 
mister deres arbejde som følge af en flytning eller omstrukturering inden for EU. De fastlagte 
kriterier bør tage højde for misforholdet mellem EU-medlemsstaterne, hvad angår den 



PE 376.439v01-00 6/10 PA\623015DA.doc

DA

økonomiske udvikling og forberedelsen af de kommende udvidelser af EU.

Ændringsforslag 3
Artikel 2, litra a

a) mindst 1 000 afskedigelser i en 
virksomhed, inklusive afskedigelser hos 
leverandører eller hos producenter i 
efterfølgende produktionsled, i en region, 
hvor arbejdsløsheden målt på NUTS III-
niveau er højere end gennemsnittet i EU 
eller på nationalt plan.

a) mindst 250 afskedigelser i en virksomhed, 
inklusive afskedigelser hos leverandører 
eller hos producenter i efterfølgende 
produktionsled, eller tjenesteudbydere i en 
region, hvor arbejdsløsheden målt på NUTS 
III-niveau er højere end gennemsnittet i EU 
eller på nationalt plan.

Begrundelse

Det forekommer vanskelig at opfylde kravet om 1.000 afskedigelser, hvis man ønsker lige 
adgang for små og mellemstore virksomheder. Det er endvidere et alt for restriktivt krav for 
EU's små medlemsstater.

Ændringsforslag 4
Artikel 2, litra b

b) mindst 1 000 afskedigelser i løbet af en 
seksmåneders periode i en eller flere 
virksomheder i en sektor målt på NACE 2-
niveau, svarende til mindst 1 % af 
beskæftigelsen på regionalt plan målt på 
NUTS II-niveau.

b) mindst 500 afskedigelser i løbet af en 
seksmåneders periode i en eller flere 
virksomheder i en sektor målt på NACE 2-
niveau, svarende til mindst 0,5 % af 
beskæftigelsen på regionalt plan målt på 
NUTS II-niveau.

Begrundelse

Det forekommer vanskelig at opfylde kravet om 1.000 afskedigelser, hvis man ønsker lige 
adgang for små og mellemstore virksomheder. Det er endvidere et alt for restriktivt krav for 
EU's små medlemsstater. Bevillingerne til Globaliseringsfonden skal frem for alt bidrage til 
at løse problemerne i regioner, der er hårdest ramt af arbejdsløshed, for at undgå at 
uligheden mellem regionerne uddybes. 

Ændringsforslag 5
Artikel 3, litra a

a) aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger 
såsom bistand til jobsøgning, 
erhvervsvejledning, skræddersyet 
efteruddannelse og omskoling, herunder 

a) aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger 
såsom bistand til jobsøgning, 
erhvervsvejledning, skræddersyet 
efteruddannelse, kvalifikationsudvidelse og 
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opbygning af it-kundskaber, hjælp til 
genplacering og iværksætterkurser eller 
hjælp til start af egen virksomhed 

omskoling, herunder opbygning af it-
kundskaber, hjælp til genplacering og 
iværksætterkurser eller hjælp til start af egen 
virksomhed og dertil hørende 
ledsageforanstaltninger

Begrundelse

Det er vigtigt, at de aktive foranstaltninger også omfatter ledsageforanstaltninger som f.eks. 
børnepasning i tilfælde af faglig uddannelse og omskoling, navnlig når det drejer sig om 
kvinder og eneforsørgere.  En kvalifikationsudvidelse kan ofte være billigere end omskoling, 
og der er efterspørgsel efter det på arbejdsmarkedet, f.eks. inden for de tekniske sektorer.

Ændringsforslag 6
Artikel 3, litra b

b) særlige tidsbegrænsede løntillæg til 
ansatte, mens de stadig er i arbejde, såsom 
jobsøgningstillæg, mobilitetstillæg, tillæg til 
personer, der deltager i 
uddannelsesaktiviteter, og midlertidige 
løntillæg til arbejdstagere på 50 år eller 
derover, der accepterer at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet til en lavere løn.

b) særlige tidsbegrænsede løntillæg til 
ansatte, mens de stadig er i arbejde, såsom 
jobsøgningstillæg, mobilitetstillæg, tillæg til 
personer, der deltager i 
uddannelsesaktiviteter, og midlertidige 
løntillæg til ældre arbejdstagere under 
hensyntagen til særlige forhold inden for 
de forskellige erhverv eller særlige 
nationale forhold.

Begrundelse

Arbejdstagerne skal ikke opmuntres til at vende tilbage til arbejdsmarkedet til en lavere løn 
ved hjælp af midlertidige løntillæg, der ikke giver noget perspektiv på længere sigt. Det er 
ikke hensigtsmæssigt at fastsætte en præcis aldersgrænse (50 år), for den aldersgruppe, der 
har vanskeligt ved at hævde sig på arbejdsmarkedet, svinger inden for en bredere margen i 
overensstemmelse med de særlige forhold inden for de forskellige erhverv eller særlige 
nationale forhold.

Ændringsforslag 7
Artikel 5, stk. 1

1. Medlemsstaten indsender en ansøgning til 
Kommissionen om støtte fra 
Globaliseringsfonden inden 10 uger efter 
den dag, betingelserne for støttebevilling er 
opfyldt, jf. artikel 2. 

1. Medlemsstaten, der opfylder 
interventionskriterierne, jf. artikel 2, 
underretter straks Kommissionen og
indsender efterfølgende en ansøgning til 
Kommissionen om støtte fra 
Globaliseringsfonden inden 10 uger efter 
den dag, betingelserne for støttebevilling er 
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opfyldt, jf. artikel 2. 

Begrundelse

Formålet med forslaget er at fremskynde forberedelserne og dermed muliggøre en hurtigere 
intervention fra globaliseringsfonden i overensstemmelse med fondens formål, nemlig en 
hurtig reaktion på uro, der skyldes globale ændringer i verdenshandelens struktur. Desuden 
får man et bedre overblik over de samlede bevillinger, fonden skal frigive.

Ændringsforslag 8
Artikel 5, stk. 2, litra f

f) oplysninger om den anvendte 
fremgangsmåde ved høringen af 
arbejdsmarkedets parter 

f) oplysninger om den anvendte 
fremgangsmåde ved høringen af 
arbejdsmarkedets parter samt om deres 
holdninger

Begrundelse

Formålet med forslaget er at styrke den rolle, arbejdsmarkedets parter spiller, og i højere 
grad inddrage og ansvarliggøre dem i beslutningsprocessen omkring fordelingen af støtten 
fra Globaliseringsfonden.

Ændringsforslag 9
Artikel 6, stk. 2

2. Fondsstøtten supplerer medlemsstaternes 
foranstaltninger på nationalt, regionalt og 
lokalt plan.

2. Fondsstøtten supplerer medlemsstaternes 
foranstaltninger på nationalt, regionalt og 
lokalt plan samt strukturstøtten fra 
Fællesskabets øvrige finansielle 
instrumenter.

Begrundelse

Det oprindelige forslags ordlyd tager ikke i tilstrækkelig grad højde for 
Globaliseringsfondens målsætning, nemlig at supplere de eksisterende politikker og 
finansielle instrumenter i Fællesskabet, der har til formål at reagere på udviklingen i 
verdensøkonomien.

Ændringsforslag 10
Artikel 8, stk. 1

1. På Kommissionens initiativ kan 
Globaliseringsfonden op til et loft på 0,35%

1. På Kommissionens initiativ kan 
Globaliseringsfonden op til et loft på 0,30%
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af de finansielle midler, der er til rådighed 
for det pågældende år, benyttes til 
finansiering af de aktiviteter i forbindelse 
med overvågning, oplysning, administrativ 
og teknisk støtte samt revision, kontrol og 
evaluering, der er nødvendige for at 
gennemføre denne forordning.

af de finansielle midler, der er til rådighed 
for det pågældende år, benyttes til 
finansiering af de aktiviteter i forbindelse 
med overvågning, oplysning, administrativ 
og teknisk støtte samt revision, kontrol og 
evaluering, der er nødvendige for at 
gennemføre denne forordning.

Begrundelse

Det foreslåede loft forekommer alt for højt i betragtning af, at bevillingen til Kommissionens 
faglige bistand er fastsat til 0,25 % for de kommende år inden for rammerne af 
strukturfondene og til 0,20 % inden for rammerne af Solidaritetsfonden.

Ændringsforslag 11
Artikel 10, stk. 1

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 5, stk. 5, 
og under særlig hensyntagen til antallet af 
afskedigede, de foreslåede foranstaltninger 
og de forventede omkostninger fastlægger 
Kommissionen så hurtigt som muligt det 
eventuelle støttebeløbs størrelse inden for 
rammerne af de disponible midler.

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 5, stk. 5, 
og under særlig hensyntagen til antallet af 
afskedigede, de foreslåede foranstaltninger 
og de forventede omkostninger fastlægger 
Kommissionen så hurtigt som muligt og 
senest 6 uger efter modtagelsen af 
ansøgningen om støtte, der opfylder 
betingelserne efter artikel 5, stk. 2, det 
eventuelle støttebeløbs størrelse inden for 
rammerne af de disponible midler.

Beløbet kan ikke overstige 50 % af de 
samlede anslåede omkostninger, jf. artikel 5, 
stk. 2, litra d).

Beløbet kan ikke overstige 70 % af de 
samlede anslåede omkostninger, jf. artikel 5, 
stk. 2, litra d).

Begrundelse

Da det drejer sig om bistand fra EU med det formål at give medlemsstaterne mulighed for 
hurtigt at afhjælpe følgerne af omvæltninger i verdenshandelens struktur, har 
medlemsstaterne, og navnlig de små medlemsstater, ikke altid umiddelbart rådighed over de 
budgetmidler, der er nødvendige for at sikre samfinansieringen. Formålet med at fastsætte en 
frist for Kommissionens afgørelse er at fremskynde behandlingsproceduren for ansøgningen 
om støtte fra Globaliseringsfonden.

Ændringsforslag 12
Artikel 12, stk. 2

2. Kommissionen forelægger forslagene for 2. Kommissionen kan i begrundede tilfælde 
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budgetmyndigheden i pakker med flere 
forslag ad gangen.

forelægge forslagene for 
budgetmyndigheden i pakker med flere 
forslag ad gangen.

Den 1. juli hvert år skal mindst en fjerdedel 
af Globaliseringsfondens samlede årlige 
midler være til rådighed for at sikre, at der er 
dækning for de behov, der måtte opstå frem
til årets udgang.

Den 1. september hvert år skal mindst en 
fjerdedel af Globaliseringsfondens samlede 
årlige midler være til rådighed for at sikre, at 
der er dækning for de behov, der måtte opstå 
frem til årets udgang.

Begrundelse

Forelæggelsen af forslag i pakker uden begrundelse risikerer at forsinke 
godkendelsesprocedurerne unødigt - og dermed udbetalingen af den økonomiske støtte -
hvilket er i modstrid med Globaliseringsfondens målsætning, der jo er et instrument, der 
hurtigt skal reagere på omvæltninger i verdenshandelens struktur. Ved at rykke 
referencedatoen til den 1. september burde man kunne sikre, at der stadig er tilstrækkelige 
bevillinger til rådighed i Globaliseringsfonden til årets udgang.


