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KORT BEGRUNDELSE
Udvalget om International Handel tilslutter sig med nogle forbehold forslaget til forordning
om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.
De sociale konsekvenser af globaliseringen er blevet undervurderet af Kommissionen, der
længe har foretrukket at fremhæve dens fordele og undladt at nævne ulemperne ved den. Den
omfattende åbning af markederne medfører utvivlsomt fordele, men den har også omfattende
sociale konsekvenser, navnlig for de svageste befolkningsgrupper i Europa.
EU-institutionerne og medlemsstaterne bør derfor yde en samlet indsats, idet alle handler
inden for deres eget kompetenceområde, med henblik på effektivt og rettidigt at træffe
foranstaltninger, der lever op til borgernes berettigede forventninger. Kortsigtet politik vil
bestemt ikke sætte Europa, som de fleste europæere allerede har et "fjernt" forhold til, og som
ofte anklages for at arbejde for de store virksomheders interesser, i stand til at generhverve
den prestige og popularitet, som det har mistet. Det er nødvendigt at yde en større indsats og
lægge mere vægt på skabelsen af et socialt og solidarisk Europa på bekostning af de
multinationale selskabers Europa.
Ordføreren mener imidlertid også, at Globaliseringsfonden har positive aspekter. Til trods for
oplagte begrænsninger er etableringen af fonden et prisværdigt første skridt mod en
socialpolitik, der tage sigte på at forhindre globaliseringens konsekvenser på kort og
mellemlang sigt. Kommissionens forslag er ligeledes hensigtsmæssigt, idet det
videreformidler et vigtigt budskab til offentligheden. Problematikken vedrørende
globaliseringen vedrører trods alt ikke blot en enkelt arbejdstager, en enkelt sektor eller en
enkelt medlemsstat. Tværtimod er det et europæisk problem, der bør håndteres og løses på
solidarisk vis på fællesskabsplan.
De afsatte midler anses dog ikke for tilstrækkelige til at gennemføre det ambitiøse mål, som
fonden selv har sat, og det antal af arbejdstagere, som fonden vil kunne hjælpe (35.00050.000), synes lavere end de reelle behov. Ordføreren tager Rådets udgiftslofter til
efterretning, men opfordrer Kommissionen til at fastsætte en socialpolitik, der sigter mod reelt
at løse de problemer, der er forbundet med den økonomiske tilbagegang i et stigende antal
europæiske industriområder, og ikke blot at behandle disse symbolsk. Ordføreren finder det
endvidere hensigtsmæssigt, at Kommissionen selv i den endelige rapport fremsætter et forslag
til Rådet og Parlamentet om at udvide anvendelsesområdet for fonden i lyset af de positive
resultater, der kan opnås.
Kommissionens arbejdsdokument anerkender endvidere, at globaliseringens ofre er at finde
blandt de dårligst stillede grupper af arbejdstagere. Det drejer sig om kvinder, ældre
arbejdstagere og lavt kvalificerede arbejdstagere, der er svære at genindsluse på
arbejdsmarkedet. Kommissionen mener, at der er visse økonomiske sektorer, der er særligt
udsatte for risiciene ved globaliseringen, og at der i visse medlemsstater er en særlig høj
koncentration af erhverv, der risikerer at mærke konsekvenserne af globaliseringen. De
interventionskriterier, som Kommissionen foreslår, kan forbedres. De bør sikre, at
Globaliseringsfonden yder en begrænset, men reel hjælp til de nævnte grupper af
arbejdstagere. Det anses derfor for hensigtsmæssigt at ændre disse for at gøre dem mere
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fleksible, således at der er større fokus på arbejdstagere i små og mellemstore virksomheder
og de lokale omstændigheder.
Hvad angår ændringsforslagene, sikrer de generelt en ligelig fordeling af støtten til
arbejdstagere, idet der tages højde for medlemsstaternes økonomiske, sociale og territoriale
kendetegn. Der er endvidere blevet indføjet en bestemmelse, der sigter mod at sikre, at de
dårligst stillede regioner i Europa, der i højere grad har mærket konsekvenserne af
globaliseringen, prioriteres højest i tilfælde af, at behovet overstiger de afsatte midler.
Endelig bør medlemsstaterne være opmærksomme på formålet med instrumentet og sikre en
passende information om Globaliseringsfonden og det budskab om solidaritet, som den
indeholder.

ÆNDRINGSFORSLAG
Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin
betænkning:

Kommissionens forslag1

Ændringsforslag
Ændringsforslag 1
Betragtning -1 (ny)
(-1) Globaliseringen kan have alvorlige
konsekvenser for økonomien og
beskæftigelsen i EU. Globaliseringens
negative virkninger har en større
indflydelse på Fællesskabets mindst
udviklede regioner, og den rammer de
dårligst stillede grupper af arbejdstagere,
såsom kvinder, ældre arbejdstagere og lavt
kvalificerede arbejdstagere, der er svære at
genindsluse på arbejdsmarkedet. Visse
sektorer er særligt udsatte for risiciene ved
globaliseringen, og i visse medlemsstater er
der en særlig høj koncentration af erhverv,
der er mere udsatte end andre. Der er
endvidere ikke noget rimeligt forhold
mellem globaliseringens positive og
negative virkninger, såsom tab af
arbejdspladser i regioner, der i forvejen er

1

Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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underudviklede.

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
pludseligt tab af markedsandele for EU i en
given sektor eller udflytning af økonomiske
aktiviteter til tredjelande, som har følgende
konsekvenser:

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 IIIniveau er højere end gennemsnittet i EU
eller på nationalt plan.

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

eller

eller
Begrundelse
(Første del af begrundelsen vedrører ikke den danske tekst.)
Det foreslås at fjerne kriteriet om regional placering for at give mulighed for interregionale
foranstaltninger.
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 2niveau, svarende til mindst 1 % af
beskæftigelsen på regionalt plan målt på
AD\630165DA.doc

b) mindst 1 000 færre stillinger i løbet af en
tolvmåneders periode i en sektor målt på
NACE 2-niveau, svarende til mindst 1 % af
beskæftigelsen på regionalt plan eller en
nedgang i beskæftigelsen i sektoren på
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NUTS II-niveau.

regionalt plan på mindst 10 % målt på
NUTS II-niveau.
Begrundelse

Med ændringsforslaget til artikel 2, litra b), foreslås det at udvide anvendelsesområdet til de
sektorer, der har oplevet en nedgang i beskæftigelsen på regionalt plan på mindst 10 %, uden
at dette nødvendigvis udgør 1 % af beskæftigelsen på regionalt plan.
Ændringsforslag 5
Artikel 5, stk. 2, litra b
b) identifikation af de virksomheder, der
gennemfører afskedigelser (nationale og
multinationale), og oplysninger om, hvilke
kategorier af arbejdstagere der rammes

b) detaljeret identifikation af de
virksomheder, der gennemfører
afskedigelser (nationale og multinationale),
og oplysninger om, hvilke kategorier af
arbejdstagere der rammes; for grupper vil
der blive udarbejdet et
organisationsdiagram, der omfatter
forbindelserne mellem gruppens forskellige
enheder

Ændringsforslag 6
Artikel 5, stk. 6
6. Kommissionen sikrer, at
medlemsstaternes ansøgninger behandles
ensartet.

6. Kommissionen sikrer, at
medlemsstaternes ansøgninger behandles
ensartet. Den sikrer ligeledes, at
Globaliseringsfonden fordeler midlerne
ligeligt, således at der tages hensyn til
medlemsstaternes økonomiske, sociale og
territoriale egenskaber.

Ændringsforslag 7
Artikel 5, stk. 6 a (nyt)
6a. I tilfælde af, at værdien af de indgivne
ansøgninger overstiger de disponible
midler, prioriteres ansøgninger fra de
områder, der er mest påvirkede af ændrede
forhold på markedet, og som har flest
problemer med at genindsluse afskedigede
arbejdstagere på arbejdsmarkedet, på
grundlag af dokumentation fra
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medlemsstaterne.

Ændringsforslag 8
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 og erstatter ikke disse.

Ændringsforslag 9
Artikel 9
Medlemsstaterne informerer og orienterer
om de støttede foranstaltninger.
Oplysningerne skal henvende sig til både de
arbejdsløse arbejdstagere og den brede
offentlighed. De skal fokusere på
Fællesskabets rolle og synliggøre støtten fra
Globaliseringsfonden.

Medlemsstaterne på hensigtsmæssig vis
informerer og orienterer om de støttede
foranstaltninger. Oplysningerne skal
henvende sig til både de arbejdsløse
arbejdstagere og den brede offentlighed. De
skal fokusere på Fællesskabets rolle og
synliggøre støtten fra Globaliseringsfonden.

Ændringsforslag 10
Artikel 12, stk. 2, afsnit 2
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. juli hvert år skal mindst en tredjedel
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.

Ændringsforslag 11
Artikel 15, stk. 1
1. Senest seks måneder efter udløbet af
perioden i artikel 13, stk. 2, forelægger
medlemsstaten en rapport for Kommissionen
om anvendelsen af den økonomiske støtte
med oplysning om, hvilken type
foranstaltninger der blev gennemført, og om
de væsentligste resultater; de vedlægger en
erklæring, hvori de begrunder udgifterne og
i påkommende tilfælde redegør for
komplementariteten med foranstaltninger,
AD\630165DA.doc

1. Senest seks måneder efter udløbet af
perioden i artikel 13, stk. 2, forelægger
medlemsstaten en rapport for Kommissionen
om anvendelsen af den økonomiske støtte
med oplysning om, hvilken type
foranstaltninger der blev gennemført, om de
væsentligste resultater og om antallet af
personer, der er sikret varig beskæftigelse
som et resultat af støtte fra
Globaliseringsfonden; de vedlægger en
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der er gennemført med støtte fra ESF.

erklæring, hvori de begrunder udgifterne og
i påkommende tilfælde redegør for
komplementariteten med foranstaltninger,
der er gennemført af ESF

Ændringsforslag 12
Artikel 15, stk. 1 a (nyt)
1a. Kommissionen kan fremsætte
henstillinger med henblik på at forbedre og
udvide anvendelsen af
Globaliseringsfonden.

Ændringsforslag 13
Artikel 20, afsnit 1
På grundlag af den første årsrapport, jf.
artikel 16, kan Europa-Parlamentet og Rådet
efter forslag fra Kommissionen revidere
denne forordning for at sikre, at
forordningens mål om solidaritet
virkeliggøres, og at der i bestemmelserne er
taget passende hensyn til alle
medlemsstaternes økonomiske, sociale,
arbejdsmarkedsmæssige og geografiske
forhold.
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På grundlag af den første årsrapport, jf.
artikel 16, kan Europa-Parlamentet og Rådet
efter forslag fra Kommissionen revidere
denne forordning for at sikre, at
forordningens mål om solidaritet
virkeliggøres og eventuelt udvides, og at der
i bestemmelserne er taget passende hensyn
til alle medlemsstaternes økonomiske,
sociale, arbejdsmarkedsmæssige og
geografiske forhold.
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