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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. henviser til, at social- og beskæftigelsespolitikken hører ind under den nationale 
kompetence, der samordnes under den åbne koordineringsmetode og benytter alle nyttige 
synergier for at sikre en positiv udvikling af Unionen i forbindelse med globaliseringen og 
for at tage udfordringen op med den sociale og beskæftigelsesmæssige integration i 
medlemsstaterne;  henviser også til, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (Globaliseringsfonden) er et instrument, som blev indført for at støtte 
dette mål og for at bistå arbejdstagerne i tilfælde af masseafskedigelser;

2. anmoder om tildeling af bevillinger på Globaliseringsfondens budgetpost senest fra den 
kommende finansielle ramme med henblik på at forenkle anvendelsen og afkorte 
sagsbehandlingstiden for mere effektivt at kunne hjælpe arbejdstagere, der afskediges, og 
standardisere procedurerne;

3. opfordrer medlemsstaterne til at inddrage arbejdsmarkedets parter fra begyndelsen af 
forberedelsen af ansøgningerne; 

4. anmoder medlemsstaterne om at indføre en kommunikations- og administrationsstruktur 
for Globaliseringsfonden på nationalt plan i samarbejde med alle interessenter og udveksle 
bedste praksis på europæisk plan, hvilket vil sikre at Globaliseringsfonden hurtigt og 
effektivt kan gribe ind i tilfælde af masseafskedigelser;

5. minder om, at forordning (EF) nr. 1927/2006 giver mulighed for, at flere medlemsstater i 
fællesskab kan indgive ansøgning om støtte fra Globaliseringsfonden, hvis de berørte 
arbejdstagere i et geografisk område eller en given sektor ikke er koncentreret i én 
medlemsstat;

6. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage en individualiseret tilgang for at hjælpe 
afskedigede arbejdstagere, især i tilfælde af massefyringer, med henblik på at forbedre 
arbejdstagernes mulighed på arbejdsmarkedet, der for tiden gennemgår en større 
omstrukturering; henstiller til medlemsstaterne at intensivere deres udveksling af bedste 
praksis til dette formål, og herunder at drage fordel af Progress; 

7. opfordrer medlemsstaterne til at anvende Globaliseringsfonden til at gennemføre EU's 
mål, fremme nye kompetencer til nye job og fremme livslang læring, for således at give 
arbejdstagerne mulighed for at udvikle deres personlige karriere og bidrage til at forbedre 
konkurrenceevnen i EU i forbindelse med globaliseringen;

8. minder virksomhederne om deres ansvar for at gøre alt for at sikre, at arbejdstagerne fra 
starten af deres arbejdsløshedsperiode kan validere deres erfaringer, så deres omskoling 
kan foregå så præcist og hurtigt som muligt, og så de igen kan finde en stabil
beskæftigelse med perspektiver;
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9. konstaterer, at der er stor forskel mellem sagerne på grund af forskellige forhold i hver 
enkelt medlemsstat; opfordrer derfor Kommissionen til at formulere et forslag til mere 
fleksible kriterier for intervention i hver enkelt medlemsstat af hensyn til en bedre 
tilpasning til de specifikke nationale økonomier og til samtidig at vurdere muligheden for 
at forlænge referenceperioden og udvide virksomhedernes omkreds;

10. anmoder Kommissionen om at undgå konkurrenceforvridning ved at fremme en 
homogenisering af virksomheders forpligtelser i forbindelse med afskedigelser af 
økonomiske årsager i EU; 

11. opfordrer Kommissionen til i sin årsrapport at fremlægge statistikker over effektiviteten af 
Globaliseringsfondens effektivitet og uddannelsesstrategier for tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet; 

12. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre oplysninger om den faktiske anvendelse af 
Globaliseringsfonden af hensyn til en forsvarlig budgetforvaltning i EU, så Europa-
Parlamentet har mulighed for at foretage en efterfølgende kontrol. 


