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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om virksomhedsudflytning og regionaludvikling
(2004/2254(INI))

Europa-Parlamentet,

− der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fra 1989 
og den hertilhørende handlingsplan,

− der henviser til Rådets direktiv 94/45/EF af 22. september 1994 om indførelse af 
europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og 
fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne1,

− der henviser til Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser2,

− der henviser til Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter3,

− der henviser til 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 Fællesskab4,

− der henviser til Kommissionens meddelelse "Retningslinjer for statsstøtte med regionalt 
sigte"5,

− der henviser til Kommissionens meddelelse "Revision af retningslinjerne for statsstøtte 
med regionalt sigte for perioden efter den 1. januar 2007"6,

− der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/2002 af 12. december 2002 
om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til beskæftigelse7,

− der henviser til sin beslutning om Kommissionens meddelelse om den tredje rapport om 
økonomisk og social samhørighed (KOM(2004)0107-C5-0092/2004-2004/2005(INI))8,

− der henviser til forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 

  
1 EFT L 254 af 30.9.1994, s. 64.
2 EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16.
3 EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16.
4 EFT L 80 af 23.2.2002, s. 29.
5 EFT C 74 af 10.3.1998, s. 9.
6 EUT C 110 af 8.5.2003, s. 24.
7 EFT L 337 af 13.12.2002, s. 3.
8 EUT C 61 E af 10.3.2004, s. 370; P5_TA(2004)0368.
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Samhørighedsfonden (KOM(2004)0492)1,

− der henviser til sin beslutning om forslag til Rådets forordning om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden (KOM(2004)0492),

− der henviser til sin beslutning om lukning af virksomheder efter modtagelse af 
økonomisk støtte fra Den Europæiske Union,

− der henviser til EU-traktatens artikel 87, stk. 3, artikel 136 og 158,

− der henviser til forretningsordenens artikel 45,

− der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget 
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0000/2005),

A. der henviser til, at formålet med regionaludviklingspolitikken er at fremme udviklingen 
i alle områder af den Europæiske Union, og at man med henblik herpå bør sikre, at der 
er sammenhæng imellem regionaludviklingspolitikken og konkurrencepolitikken, 
hvilket indebærer, at den offentlige støtte ikke må fremme udflytning af økonomiske 
aktiviteter,

B. der henviser til, at globaliseringen, det teknologiske fremskridt og den lettere adgang til 
nogle lande fremmer den internationale handel, men medfører flere 
virksomhedsudflytninger,

C. der henviser til, at den offentlige støtte i afgørende grad bør bidrage til at skabe varige 
arbejdspladser og ikke medvirke til udflytning af virksomheder med tab af 
arbejdspladser til følge,

D. der henviser til, at man i nogle virksomheder har øget arbejdstiden eller forringet 
arbejdsbetingelserne efter trusler om udflytning,

1. anmoder om, at målet om økonomisk, social og territorial samhørighed og målet om 
fuld beskæftigelse og sociale fremskridt i artikel 1-3 i udkastet til forfatningstraktaten 
bliver overholdt, og at man undgår f.eks. udflytninger, som ikke bidrager til 
gennemførelsen af målene;

2. fremhæver de negative virkninger af udflytningerne på den økonomiske udvikling som 
følge af direkte eller indirekte tab af arbejdspladser i de områder af EU, hvorfra 
virksomheder udflyttes;

3. opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at undgå, at 
den europæiske regionalpolitik giver incitament til udflytning af virksomheder;

4. tilslutter sig Kommissionens forslag i forbindelse med reformen af strukturfondene om 
at straffe virksomheder, der har modtaget økonomisk støtte fra EU og inden for syv år 

  
1 EUT C [...] af [...], s. [...].
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fra bevilling af støtten udflytter deres virksomhed; mener, at dette udgør et nødvendigt 
første skridt imod den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU, men 
vurderer dog, at denne foranstaltning kan skærpes yderligere;

5. anmoder især om, at virksomheder, der har flyttet inden for Unionen, ikke kan modtage 
offentlig støtte på tilflytningsstedet, og at de ligeledes i mindst syv år fra udflytningen 
ikke kan modtage strukturfonds- eller statsstøtte;

6. mener, at man også bør straffe omvendt udflytning ved at udvide sanktionerne i den 
generelle forordning om strukturfondene til virksomheder, der truer med af udflytte 
driften for at få arbejdstagerne til at acceptere forringelser i arbejdsbetingelserne eller 
øget arbejdstid til samme løn med det formål at opnå besparelser på lønomkostningerne;

7. mener, at i mangel af en bedre harmonisering af vores nationale systemer på 
skatteområdet og det sociale område er det blevet nødvendigt at træffe en række 
koordinerede foranstaltninger på tværs af Unionens forskellige politikker; appellerer 
følgelig til, at der hurtigt iværksættes en egentlig europæisk strategi for bekæmpelse af 
udflytninger, der føres på unionsplan og koordineres imellem samtlige medlemsstater;

8. anmoder i det øjemed Kommissionen om at overlade iværksættelsen af denne strategi til 
et europæisk observationscenter for udflytninger, som eventuelt kunne oprettes inden 
for Kommissionens tjenestegrene, som f.eks. Eurostat eller Dublin Observationscentret, 
og hvis opgave skal være at foretage undersøgelser, evalueringer og opfølgninger og 
fremsætte konkrete forslag med det mål at neutralisere de negative virkninger af 
udflytningerne;

9. opfordrer Kommissionen til at træffe forholdsregler efter de nye retningslinjer for 
statsstøtte med regionalt sigte for at forhindre bevilling af støtte til virksomheder, der 
flytter eller truer med at flytte en stor del af deres drift inden for eller ud af EU;

10. anmoder Kommissionen om at lade bevilling af offentlig støtte være afhængig af 
Unionens eller staternes budget efter indgåelse af langsigtede aftaler inden for 
beskæftigelse og lokaludvikling; påpeger, at disse aftaler skulle underskrives af ledelsen 
i den berørte virksomhed;

11. henleder Kommissionens opmærksomhed på vigtigheden af, at der med 
fællesskabsstøtten følger solid sikkerhed for langsigtet beskæftigelse, og at den 
støttemodtagende virksomhed skal udfylde et evalueringsskema til vurdering af 
udflytningsrisikoen for hele eller en del af virksomhedens drift;

12. opfordrer Kommissionen til at fastlægge præcise og detaljerede bestemmelser 
vedrørende proceduren for tilbagebetaling af støtte for virksomheder, der ikke 
overholder deres forpligtelser vedrørende de investeringer, de har modtaget offentligt 
tilskud til;

13. anmoder ligeledes Kommissionen om at lave en liste over virksomheder, der modtager 
eller har modtaget direkte eller indirekte offentlig national støtte eller fællesskabsstøtte, 
og som flytter driften inden for eller ud af EU;
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14. anmoder Kommissionen om at udarbejde en europæisk adfærdskodeks for at undgå 
udflytning af virksomheder eller deres produktionsenheder til et andet område eller land 
i EU kun for at opnå europæisk økonomisk støtte;

15. kræver, at de virksomheder, der modtager offentlig støtte, forpligter sig til sammen med 
arbejdstagerorganisationerne og de lokale myndigheder at udvikle borgerstyret 
virksomhedsledelse med henblik på gennemførelsen af samhørighedspolitikken;

16. anmoder Kommissionen om i samarbejde med de berørte lokale myndigheder at 
undersøge nærmere, hvordan man effektivt og målrettet kan udnytte Den Europæiske 
Socialfond med fokus på både erhvervsuddannelse og omskoling af arbejdstagere i de 
områder, der er berørt af omstruktureringer eller udflytninger;

17. understreger vigtigheden af at oplyse om og styrke strukturfondenes interventioner for 
skabelse af arbejdspladser, etablering af nye beskæftigelsesskabende virksomheder, 
livslang erhvervsuddannelse og forbedring af produktiviteten;

18. anmoder Kommissionen om at fremsætte et forslag med henblik på en egentlig 
harmonisering i EU af medlemsstaternes skattesystemer og retfærdige skatteforhold, 
hvad angår offentlig europæisk støtte;

19. henviser til, at de negative virkninger af talrige udflytninger giver anledning til en åben 
og konstruktiv drøftelse af, hvorvidt Fællesskabet skal have en decideret social 
dimension, inden for hvilken der kunne fastsættes en social minimumsudgift pr. 
arbejdsplads; påpeger, at denne sociale udgift kunne beregnes på baggrund af BNP pr. 
indbygger i medlemsstaten;

20. anmoder om, at EU over for en virksomhed, der flytter hele eller en del af sin drift ud af 
Unionen, kan træffe foranstaltninger til beskyttelse af europæiske arbejdspladser og 
europæisk økonomi bl.a. ved at kræve tilbagebetaling af hele den offentlige støtte, som 
denne virksomhed måtte have modtaget;

21. anbefaler sine ansvarlige udvalg på området omhyggeligt at vurdere Kommissionens 
opfølgning på nærværende beslutning;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Hidtil er udflytningsfænomenet som regel kun blevet diskuteret efter enkeltstående tilfælde, 
der har gjort kraftigt indtryk på offentligheden. Omfanget af fænomenet og dets virkning på 
beskæftigelsen og den økonomiske udvikling nødvendiggør nogle mere globale overvejelser 
på baggrund af verificerede tal, som kan danne grundlag for en velovervejet løsning.

Gennemførelsen af ØMU'en, udvidelsen af EU og den øgede internationale handel giver 
berettiget anledning til bekymring for de udflytninger af aktiviteter, som disse kan medføre 
inden for som uden for Unionen og euroområdet. Inden for euroområdet, og i mindre grad 
inden for Unionen, kan man ikke længere bruge kursjusteringer til midlertidigt at korrigere 
konkurrence- og produktivitetsforskelle, hvilket forstærker betydningen af forskellene i 
produktionsomkostningerne ved valg af placering og udflytning. Nylige eksempler på 
udflytninger eller pres på løn og arbejdstid for at undgå udflytning har påvirket den offentlige 
mening og i endnu højere grad de berørte arbejdstagere. For sidstnævnte betyder udflytninger 
som regel tab af arbejdspladser eller forringelser i deres arbejdsbetingelser og løn. I det 
omfang disse virksomhedslukninger som følge af udflytninger medfører sociale omkostninger 
for medlemsstaterne i form af arbejdsløshedsunderstøttelse og omkostninger ved omplacering 
af ansatte, er det legitimt at spørge, hvilken betydning de europæiske strukturfonde kunne 
have på udflytningsbeslutningerne.

Virksomhedsudflytninger er ikke så lette at identificere på makroøkonomisk plan. For at der 
er tale om udflytning efter den generelle forståelse, skal der faktisk på samme tid, eller i hvert 
fald inden for relativt kort tid, finde følgende sted:

• Lukning af et udvindingssted, en afdeling eller en virksomhed
• Overførsel af produktionen til et andet af virksomhedens driftssteder i en anden 

økonomisk enhed (område, land inden for samme økonomiske område, i et 
andet økonomisk område). Denne overførsel kan ske inden for eksisterende 
anlæg eller give anledning til nye investeringer eventuelt med opførelse af nye 
driftssteder.

Statistisk set er det svært at identificerer hvilke virksomhedslukninger, der kan knyttes til 
produktionsoverførsler til et andet af den samme virksomheds driftssteder. Faktisk har vi ikke 
i dag et statistiksystem på europæisk plan eller medlemsstatsplan, der kan give os pålidelige 
oplysninger om omfanget og virkningerne af aktivitetsudflytningerne inden for eller ud af 
Unionen.

Indtil nu har vi dog kunnet henvise til flere undersøgelser, som er blevet forelagt 
Kommissionen af professor Robert Plasman, og som belyser de særlige regionale og 
områdespecifikke forhold, omfanget og virkningerne af udflytningerne på den økonomiske 
udvikling og de berørte områders sociale samhørighed.

I en nylig undersøgelse af udflytning af industrielle aktiviteter har Patrick Aubert og Patrick 
Sillard fastlagt antallet af berørte arbejdspladser1. I perioden 1995-2001 blev ca. 95.000 

  
1 Patrick Aubert og Patrick Sillard, " Délocalisations et réductions d'effectifs dans l'industrie 
française ", (april 2005), INSEE.
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arbejdspladser i industrien nedlagt i Frankrig og flyttet til udlandet, altså i gennemsnit 13.500 
om året, heraf lidt under halvdelen til nye vækstlande. Lande med lave lønninger 
repræsenterer lidt under halvdelen af udflytningsdestinationerne. Bland disse lande er Kina 
det primære destinationsland langt foran Østeuropa, Nordafrika, Sydamerika og de andre 
asiatiske lande.

Disse forskellige undersøgelser viser, at flytningen af arbejdspladser til andre områder 
hovedsagligt afhænger af arbejdsstyrkens kvalifikationsniveau, forsknings- og 
udviklingsintensiteten og produktionsomkostningerne.

Problematikken omkring udflytninger er lidt anderledes afhængigt af, om udflytningerne 
finder sted inden for eller ud af EU. 

Inden for Unionen må det konstateres, at den frie bevægelighed for personer, varer og kapital 
er indskrevet i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og at det derfor er 
vanskeligt at prædike for et fuldstændigt forbud mod frit at vælge sit forretningssted, så meget 
mere som at et sådan forbud ville medføre en negativ stilstand i den europæiske økonomi.

Imidlertid må man spørge sig selv, om man skal overveje en ny økonomisk politik, der først 
og fremmest skulle styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. I den 
forbindelse bør man også gøre opmærksom på, at artikel 1-3 i udkastet til forfatningstraktaten 
har gjort fuld beskæftigelse og socialt fremskridt til et af Unionens vigtige mål.

Følgelig burde det være muligt at fastsætte rammer for principperne for den frie bevægelighed 
i det omfang, de indgår i samhørighedspolitikken, som har topprioritet i Unionens politik. 

Målet for samhørighedspolitikken er nemlig baseret på en harmonisk og solidarisk udvikling i 
alle EU's områder. Det er derfor i modstrid med dette mål at afhjælpe nogle regioners 
udviklingsefterslæb på det økonomiske og sociale område med metoder, der medfører 
manglende udvikling i andre europæiske regioner, som det er tilfældet med udflytningerne.

I den forbindelse udgør reformen af strukturfondene en perfekt anledning til at fastsætte de 
juridiske ad hoc-redskaber som skulle gøre det muligt for Unionen at undgå, at de 
programmer, der samfinansieres af struktur- og samhørighedsfondene, fremmer 
foranstaltninger, der medvirker til direkte eller indirekte udflytninger.

Medlemsstaterne og Kommissionen bør opretholde, at en virksomhed, som deltager i eller har 
været genstand for en tilbagesøgningsprocedure efter udflytningen af en produktionsaktivitet 
inden for en medlemsstat eller til en anden medlemsstat eller ikke-medlemsstat, såvel som 
virksomheder, som truer med at udflytte deres aktiviteter for at tvinge deres arbejdstagere til 
at acceptere øget arbejdstid til samme løn for at opnå besparelser på lønomkostningerne, ikke 
kan modtage støtte fra fondene. 

Derudover bør virksomheder, der har hovedsæde i én medlemsstat, og som flytter sine 
aktiviteter til en anden medlemsstat ikke kunne modtage støtte fra fondene. De nye 
retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte bør indeholde en lignende regel, som skal 
forhindre disse virksomheder i at modtage national støtte.
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Nogle undersøgelser viser tydeligt, at mange virksomheder udflyttes for at reducere arbejds-
og produktionsomkostningerne (løn, socialsikringsudgifter, direkte og indirekte beskatning). 
Én af de veje, man kunne gå, var mod en bedre harmonisering af medlemsstaternes systemer 
på social- og skatteområdet. I mangel af en bedre harmonisering af de nationale systemer på 
social- og skatteområdet, bør EU fastsætte en europæisk strategi for kamp imod 
udflytninger, der koordineres alle medlemsstaterne imellem.

Vi har endnu ikke et tilstrækkeligt detaljeret statistiksystem, med hvilket vi kunne stille en 
præcis diagnose og udarbejde en løsning dertil. Vi skal snarest afhjælpe denne mangel ved at 
give et europæisk observationscenter for udflytninger, som eventuelt kunne oprettes inden 
for Kommissionens tjenestegrene eller inden for Eurostat eller Dublin Observationscentret, til 
opgave at undersøge, evaluere, opfølge på samt fremsætte konkrete forslag. Én af dette 
observationscenters første opgaver skulle være at måle den reelle virkning på udflytningerne
og omfanget af bevillingerne af europæisk støtte samt undersøge virkningen og betydningen 
af flytning af arbejdspladserne, som skyldes disse udflytninger, og eventuelt at identificere de 
mest berørte sektorer og de politikker, der kunne neutralisere udflytningernes negative 
virkninger. Ved at sætte de berørte aktører sammen skal man ligeledes iværksætte
regelmæssig og omhyggelig opfølgning på de forskellige industrielle sektorers forhold for at 
komme omstruktureringer i forkøbet og iværksætte omskolingsprogrammer i tide.

Når der bevilliges støtte gennem strukturfonden, skal Kommissionen desuden sørge for, at 
der med bevillingen af støtten følger garantier for langsigtet beskæftigelse, eventuel ved 
indgåelse af langsigtede aftaler inden for beskæftigelse og lokaludvikling, som er 
underskrevet af den virksomhed, det drejer sig om. For at man kan vurdere den fremtidige 
risiko for en eventuel udflytning af virksomheden, kan man ligeledes kræve, at den 
støttemodtagende virksomhed udfylder et evalueringsskema vedrørende en sådan risiko.

Man skal ligeledes styrke bestemmelserne om information og høring af arbejdstagerne og 
om europæiske samarbejdsudvalg for at sikre, at virksomhederne ikke kan flytte, som de vil, 
og lade befolkningen og arbejdsstyrken i stikken.

Virksomhederne burde være forpligtiget til at iværksætte en socialplan i samarbejde med 
fagforeningerne og den ansvarlige myndighed på arbejdsmarkedsområdet, at tilbagebetale 
hele den støtte, den måtte have modtaget til det nuværende forretningssted, samt vedtage et 
adfærdskodeks, som virksomheden skal følge hvor end den flytter i verden. Dette 
adfærdskodeks bør omfatte den europæiske bedste praksis og forhandlingerne med 
fagforeningerne bør altid udgøre det grundlæggende princip herfor. Virksomhederne skal nu 
mere end bare overholde lokal lovgivning.

Europa bør sørge for at sætte de virksomheder, der modtager offentlig støtte, 
arbejdstagerorganisationerne og de lokale myndigheder sammen gennem indførelsen af 
decideret borgerstyret virksomhedsledelse med henblik på gennemførelsen af den 
europæiske politik for social, økonomisk og territorial samhørighed. 

I denne sammenhæng spiller de sociale parter og lokale myndigheder en essentiel rolle for 
foregribelsen af en eventuel strukturændring i virksomheden. Kvaliteten af samarbejdet 
mellem disse centrale aktører i den europæiske økonomi er en forudsætning for dannelsen af 
et egentligt europæisk partnerskab for beskæftigelse, inden for hvilket virksomheder og 
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arbejdstagere sammen kan arbejde for beskyttelse af arbejdsbetingelser og eksisterende 
arbejdspladser og samtidig forbedre produktiviteten.

Nogle virksomheder opnår en nedbringelse af arbejdskraftomkostningerne, især ved reduktion 
af de ansattes løn ved at true med at flytte deres virksomhed. Dette nedadgående pres på 
lønnen er dog ikke et effektivt og langsigtet forsvar over for eventuelle udflytninger. At 
anerkende dem som sådan ville betyde indførsel af den kinesiske og indiske "social model".

Hvis vi ønsker at bibeholde vores europæiske sociale model, må vi stimulere den europæiske 
økonomi med andre midler end reduktion af lønomkostningerne. For at styrke 
virksomhedernes konkurrenceevne og forbedre beskæftigelsen kvantitativt og kvalitativt skal 
strukturfondene udnyttes mere målrettet imod skabelse af arbejdspladser, etablering af nye 
virksomheder, der skaber varige arbejdspladser, livslang uddannelse og forbedring af 
produktiviteten. Interventioner fra Den europæiske Socialfond bør koncentreres om 
erhvervsuddannelse og omskoling af arbejdere i områder, der er ramt af omstruktureringer 
eller udflytninger.

Hvis Unionen vil udvikle en konkurrencedygtig europæisk økonomi og give alle borgere i den 
arbejdsdygtige alder mulighed for at få et godt arbejde, skal man øge de europæiske 
investeringer i forskning, udvikling og uddannelse og udvikle nye teknologier.

De næste politiske beslutninger, som Europa skal have mod til at træffe, bør have dette for 
øje.


