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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0222/2012 af ansatte hos IRC-Pescara, italienske 
statsborgere, om globaliseringens følger for beskæftigelsen

1. Sammendrag

Andragerne er ansat i virksomheden IRC i Pescara med speciale i forskning. Ifølge aftale med 
de italienske ejere er stedet blevet solgt til og integreret i det multinationale selskab Procter & 
Gamble.

Det pågældende multinationale selskab har af økonomiske grunde besluttet at flytte 
virksomheden til Asien og har lukket virksomheden i Pescara.

Arbejdstagerne protesterer mod "hæmningsløs" udflytning af europæisk produktion og 
forskning til asiatiske lande.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Kommissionen har ikke nogen beføjelse til at gribe ind i specifikke selskabers beslutninger 
om udflytning af aktiviteter. Den opfordrer dem imidlertid indtrængende til at følge god 
praksis for foregribelse og socialt ansvarlig forvaltning af omstruktureringer som skitseret i 
Kommissionens meddelelse af 13. december 2013 "En EU-kvalitetsramme for foregribelse af 
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forandringer og omstruktureringer"1.  

Derudover minder Kommissionen om, at spørgsmål vedrørende 
virksomhedsomstruktureringer og dermed forbundne kollektive afskedigelser kan være 
omfattet af EU-lovgivning, navnlig direktiverne om information og høring af arbejdstagerne2

og om kollektive afskedigelser3. Sidstnævnte (direktiv 98/59/EF) fastsætter bestemmelser om 
information og høring af arbejdstagerne i god tid, og under alle omstændigheder inden 
arbejdsgiveren træffer beslutningen om at iværksætte kollektive afskedigelser. Høringerne 
skal dreje sig om mulighederne for at undgå eller begrænse de kollektive afskedigelser eller 
afbøde følgerne af disse ved hjælp af sociale ledsageforanstaltninger, der bl.a. tager sigte på at 
yde støtte til omplacering eller omskoling af de afskedigede arbejdstagere. Førstnævnte 
(direktiv 2002/14/EF) giver alle arbejdstagere i virksomheder, der beskæftiger mere end 50 
personer, ret til systematisk at blive informeret og hørt via deres repræsentanter om 
spørgsmål, der vedrører deres jobs og deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Navnlig 
skal ledelsen sørge for information og høring af medarbejderrepræsentanter om: i) 
virksomhedens nylige og sandsynlige udvikling og dens økonomiske situation, ii) status for 
og den sandsynlige udvikling i virksomhedens beskæftigelse samt enhver trussel mod 
beskæftigelsen eller foregribende foranstaltninger mod en sådan trussel og iii) enhver 
beslutning, der kan forventes at føre til væsentlige ændringer i arbejdets organisering eller 
kontraktvilkår. 

Det er de kompetente nationale myndigheders, herunder domstolenes, ansvar at sikre, at den 
nationale lovgivning, som gennemfører disse direktiver, anvendes korrekt og effektivt af den 
berørte arbejdsgiver under hensyntagen til de særlige forhold i hvert enkelt tilfælde. 

Multinationale selskabers flytning af aktiviteter fra et land til et andet er blevet et vigtigt 
spørgsmål i forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i hele Europa - og navnlig i de 
vesteuropæiske lande, der har oplevet en række højtprofilerede tilfælde af udflytning i de 
senere år. Udflytning af aktiviteter (også kaldet "offshoring" eller "udflagning") er et af de 
mest konkrete og potentielt synlige aspekter af internationaliseringen eller globaliseringen af 
økonomien og involverer samtidig som regel omstrukturering og ofte nedskæring af 
arbejdsstyrken i de lande, hvor de udflyttede aktiviteter tidligere er blevet udført.

Hvad angår økonomisk støtte vil programmet Horisont 2020 gennem søjlen "industrielt 
lederskab" yde næsten 80 mio. EUR til forskning og innovation. Via den flerårige finansielle 
ramme 2014-2020 er der desuden mindst 100 mia. EUR til rådighed for regionerne fra de 
europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI) til finansiering af støtte til erhvervslivet og 
SMV'er i overensstemmelse med deres intelligente specialiseringsstrategier. Kommissionen 
vil foreslå, at relevante myndigheder og interessenter overvejer, hvordan de kan drage nytte af 
disse muligheder for at udvikle deres konkurrenceposition. 

Kommissionen ønsker også at påpege, at de arbejdstagere, der rammes af omstrukturering, 
muligvis kan være berettiget til støtte fra Den Europæiske Socialfond og, forudsat at de 
nødvendige betingelser er opfyldt, fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til 

                                               
1

COM(2013)882 af 13. december 2013.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information 
og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29).
3  Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende 
kollektive afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16).
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Globaliseringen (EGF).

EGF, som hvert år har op til 500 mio. EUR til rådighed, hjælper arbejdstagere med at finde 
nye jobs og udvikle nye færdigheder, når de har mistet deres job som følge af ændringer i de 
globale handelsmønstre, f.eks. når en stor virksomhed lukker, eller en fabrik flyttes væk fra 
EU.

Man kunne også undersøge mulighederne for strukturelle investeringer i Pescara-regionen fra 
Den Europæiske Fond for Regional Udvikling eller de europæiske forskningsprogrammer.


