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KORT BEGRUNDELSE

Som Udvalget om Regional Udvikling påpegede i sin udtalelse fra 2006 har globaliseringen af 
den økonomiske aktivitet medført utallige fordele for det europæiske marked i form af udvalg 
af produkter, konkurrencedygtige priser, teknologisk innovation og den gradvise udvikling fra 
et postindustrielt til et spirende vidensamfund. Denne gunstige udvikling sker på bekostning af 
en høj grad af ustabilitet og usikkerhed på jobmarkedet, som resulterer i, at der koncentreres 
store lommer af arbejdsløshed i de tidligere meget produktive industricentre og -regioner.
Dette er blevet ledsaget af en samtidig nedgang i arbejdstagernes relative velstand, fordi 
virksomhederne er udflyttet til regioner, som tilbyder lavere lønninger og skattemæssige eller 
andre fordele. Udflytning er ikke et nyt fænomen. Det var imidlertid først, da fænomenet 
skiftede fra at være nationalt eller interregionalt til at være globalt, at Europa-Kommissionen 
stillede forslag om en globaliseringsfond for at give arbejdstagere, som mistede deres arbejde 
pga. af udflytningen, en vis økonomisk støtte.

Som Kommissionen påpeger i sin begrundelse, vil denne finanskrise og økonomiske afmatning, 
som er helt uden sidestykke, og som har ramt verdensøkonomien i større eller mindre grad 
siden 2007 forårsage omfattende afskedigelser.

Hvis den europæiske globaliseringsfond derfor skalvære t effektivt instrument til at afbøde 
konsekvenserne af krisen, er det meget vigtigt, at bevillingerne til den forhøjes, og at der 
oprettes en særlig budgetkonto til den under det relevante afsnit.

Kommissionen fremhæver, at globaliseringsfondens eksistensgrundlag er at udvise solidaritet 
med arbejdstagere, der mister deres job på grund af økonomiske forstyrrelser som følge af 
globale begivenheder. Alt andet ville i høj grad underminere principperne bag det indre 
marked, som udelukker tilpasninger, der følger af rent interne forhold i EU.

Kommissionens forslag er meget teknisk og er resultatet af omfattende høringer af eksperter 
fra medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og andre interesserede parter i 2008.

Den rådgivende ordfører støtter især nogle af de foreslåede ændringer til forordningen, som 
f.eks. fremskyndelse og forbedring af adgangen til fondene, nedsættelse af antallet af 
arbejdsløse, der udløser støtteberettigelse, fra 1.000 til 500, medtagelse af arbejdstagere, som 
blev afskediget før referenceperioden, og forlængelse af gennemførelsesperioden for et tilskud 
fra Globaliseringsfonden fra 12 til 24 måneder.

Instrumentets effektivitet vil afhænge af anvendelsen deraf. Stk. 2, litra a), i den ændrede 
artikel 5 er afgørende i den forbindelse, idet den indeholder reglerne for og kravet om at vise 
en sammenhæng mellem de pågældende afskedigelser og de gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdens handelsmønstre eller den internationale finansielle og økonomiske krise.
Dette er klart nødvendigt for at skelne de uforudseelige begivenheder fra dem, som helt klart er 
resultatet af dårlig ledelse eller ikkekonkurrencedygtige metoder fra arbejdsgiverens side.
Fastlæggelsen af en sådan obligatorisk sammenhæng vil ikke være nemt og kunne åbne nye 
døre for svigagtige krav. Derfor støtter den rådgivende ordfører fuldt ud bestemmelserne i den 
nye artikel 8, som på visse begrænsede betingelser giver mulighed for, at Garantifonden kan 
bruges til at finansiere forberedelse, overvågning samt teknisk støtte, revision og kontrol.

I sin udtalelse fra 2006 foreslog Regionaludviklingsudvalget, at den periode, hvor 
minimumsantallet af afskedigelser skal finde sted, bør forlænges til 12 måneder. Det er helt 
klart, at følgerne af globaliseringen, og navnlig dem, som skyldes den økonomiske afmatning, 
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tager længere tid om at slå igennem i den industrielle struktur og den lokale økonomi. Den 
rådgivende ordfører genfremsætter dette ændringsforslag, idet hun er overbevist om, at det er 
berettiget i lyset af den foreslåede forlængelse.

Kommissionen foreslår, at der indsættes et nyt afsnit i artikel 20 om muligheden for, at Europa-
Parlamentet og Rådet kan revidere forordningen, herunder den midlertidige undtagelse, efter 
forslag fra Kommissionen. Jeg mener, at en sådan revision skal gennemføres, og har derfor 
ændret bestemmelsen i overensstemmelse dermed.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 2
Forordning 1927/2006
Artikel 2, litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Mindst 500 afskedigelser i løbet af en 
nimåneders periode, særlig i små og
mellemstore virksomheder, i en 
hovedgruppe i NACE rev. 2 i en eller to
sammenhængende regioner på NUTS II-
niveau

(b) Mindst 500 afskedigelser i løbet af en 
12-måneders periode, særlig i små og
mellemstore virksomheder, i en 
hovedgruppe i NACE rev. 2 i en eller to
sammenhængende regioner på NUTS II-
niveau

Or. en

Begrundelse

De konsekvenser, som globaliseringen har for arbejdstagerne i de berørte virksomheder, som 
beskrevet i det indledende afsnit til artikel 2, vil meget ofte være spredt over tid og er derfor 
umulige at måle over en så kort periode som ni måneder. Hvis perioden forlænges til 12 
måneder, vil de kunne måles mere præcist.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 7
Forordning 1927/2006
Artikel 20, nyt afsnit
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"Senest den 1. april 2011 fremlægger 
Kommissionen en vurdering af 
indvirkningerne og effektiviteten af 
bestemmelserne om den midlertidige 
undtagelse i artikel 1, stk. 1a, ledsaget af 
et forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets revision af denne forordning."

Or. en

Begrundelse

Under disse usædvanlige omstændigheder er det nødvendigt, at Europa-Kommissionen 
foretager en tværeuropæisk, omfattende vurdering af virkningen af den midlertidige 
undtagelse samt muligheden for, at Parlamentet reviderer forordningen.
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