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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om omlokaliseringar och regional utveckling
(2004/2254(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av stadgan om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter från 1989 
och tillhörande handlingsprogram,

– med beaktande av rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av 
ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av 
gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare1,

– med beaktande av rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar2,

– med beaktande av rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av 
företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av 
den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med 
arbetstagare i Europeiska gemenskapen4,

– med beaktande av kommissionens meddelande – Riktlinjer för statligt stöd för regionala 
ändamål5,

– med beaktande av kommissionens meddelande – Översyn av riktlinjerna för statligt stöd 
till regionala ändamål för perioden efter den 1 januari 20076,

– med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av 
den 12 december 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt 
sysselsättningsstöd7,

– med beaktande av sin resolution om kommissionens meddelande om den tredje rapporten 
om den ekonomiska och sociala sammanhållningen (KOM(2004)0107 – C5-0092/2004 –
2004/2005(INI))8,

  
1 EGT L 254, 30.9.1994, s. 64.
2 EGT L 225, 12.8.1998, s. 16.
3 EGT L 082, 22.3.2001, s. 16.
4 EGT L 80, 23.2.2002, s. 29.
5 EGT C 74, 10.3.1998, s. 9.
6 EUT C 110, 8.5.2003, s. 24.
7 EGT L, 13.12.2002, s. 3.
8 EUT C 61 E, 10.3.2004, s. 370; P5_TA (2004)0368.
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– med beaktande av förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0492)1,

– med beaktande av sin resolution om rådets förordning om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0492),

– med beaktande av sin resolution om nedläggning av företag som beviljats ekonomiskt stöd 
av Europeiska unionen,

– med beaktande av artiklarna 87.3, 136 och 158 i EU-fördraget,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-.../2005), och av följande skäl:

A. Målet med politiken för regional utveckling är att främja utvecklingen av alla regioner i 
Europeiska unionen. Därför är det viktigt att politiken för regional utveckling och 
konkurrenspolitiken hänger samman, vilket innebär att statliga stöd inte får bli incitament 
för omlokaliseringar av ekonomiska verksamheter.

B. Globaliseringen, den tekniska utvecklingen och avvecklingen av hinder för vissa länders 
inträde underlättar världshandeln, men dessa faktorer orsakar allt fler omlokaliseringar.

C. Statliga stöd bör på ett avgörande sätt bidra till att skapa varaktiga arbetstillfällen och inte 
medverka till omlokaliseringar och därmed förlust av arbetstillfällen.

D. I vissa företag har arbetstiden förlängts eller arbetsvillkoren försämrats efter en process 
med hot om omlokalisering.

1. Europaparlamentet kräver respekt för målet om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning samt målet om full sysselsättning och sociala framsteg, vilka slås fast i 
artikel I-3 i konstitutionsfördraget, och att metoder som inte befrämjar dessa mål, till 
exempel omlokaliseringar, skall kunna undvikas.

2. Europaparlamentet framhåller att omlokaliseringar får negativa konsekvenser, dels för den 
ekonomiska utvecklingen, dels i form av direkt eller indirekt förlust av arbetstillfällen i de 
regioner i Europeiska unionen som drabbas av företagsnedläggningar.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta de åtgärder som krävs för att 
undvika att EU:s regionalpolitik uppmuntrar till omlokalisering av företag.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag i samband med reformen av 
strukturfonderna, vilket syftar till att straffa de företag som beviljats finansiellt stöd från 
Europeiska unionen och sedan omlokaliserar sina verksamheter inom sju år från det att 
stödet beviljades. Enligt parlamentet skulle detta vara en första nödvändig insats för den 

  
1 EUT C …
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ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU, men åtgärden skulle kunna 
stärkas ytterligare.

5. Europaparlamentet kräver bland annat att de företag som omlokaliserat inom unionen inte 
skall kunna få statligt stöd för sin nya verksamhetsplats och att de också utesluts från 
framtida strukturstöd och statsstöd under en period om minst sju år räknat från 
omlokaliseringen.

6. Europaparlamentet anser att man även bör fördöma omvända omlokaliseringar, genom att 
utvidga den påföljd som föreskrivs i den allmänna förordningen om strukturfonder till de 
företag som hotar med att omlokalisera sina verksamheter för att få arbetstagarna att gå 
med på sämre arbetsvillkor eller utökad arbetstid med oförändrad lön i syfte att göra stora 
besparingar på lönesumman.

7. Europaparlamentet anser att det har blivit nödvändigt att vidta en rad samordnade åtgärder 
inom unionens olika politikområden, med hänsyn till att våra nationella system inom 
områdena skatter och social trygghet inte är mer harmoniserade. Parlamentet uppmanar 
därför till att det snabbt inrättas en kraftfull europeisk strategi för att motarbeta 
omlokaliseringar. Strategin bör drivas på EU-nivå och samordnas med alla medlemsstater.

8. Europaparlamentet kräver för det ändamålet att kommissionen lägger uppdraget att 
genomföra denna strategi på ett europeiskt övervakningscentrum mot omlokaliseringar, 
som skulle kunna inrättas vid kommissionens avdelningar, EUROSTAT eller 
övervakningscentrumet i Dublin. Ett sådant centrum skulle ha i uppdrag att göra 
utredningar, utvärderingar, uppföljningar och lägga fram konkreta förslag med målet att 
uppväga de negativa effekterna av omlokaliseringar.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i de nya riktlinjerna för statligt stöd för 
regionala ändamål föra in bestämmelser om förbud av stöd till företag som flyttar eller 
hotar med att i stor omfattning flytta sin verksamhetsplats inom eller utanför EU.

10. Europaparlamentet kräver att kommissionen skall se till att statligt stöd endast får beviljas 
genom unionens eller medlemsstaternas budget om det ingås långsiktiga 
överenskommelser om sysselsättning och lokal utveckling. Överenskommelserna skulle 
undertecknas av de ansvariga för företaget i fråga.

11. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionen på betydelsen av att 
gemenskapsstöden beviljas på villkor att det ges gedigna långsiktiga 
sysselsättningsgarantier och att det stödmottagande företaget får fylla i en 
utvärderingsenkät om risken för omlokalisering av hela eller delar av företagets 
verksamheter.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta exakta och detaljerade 
bestämmelser för det förfarande som skall följas vid återbetalning av företagssubventioner 
från företag som inte fullgjort sina skyldigheter i fråga om de investeringar för vilka de 
har beviljats statligt stöd.

13. Europaparlamentet kräver också att kommissionen upprättar en förteckning över de 
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företag som får direkt eller indirekt statligt stöd av EU eller en medlemsstat och som 
flyttar verksamheter inom eller utanför EU.

14. Europaparlamentet kräver att kommissionen utarbetar en europeisk uppförandekod för att 
undvika flytt av företag eller produktionsenheter till en annan region eller ett annat land i 
EU om det enda syftet är att få ekonomiskt stöd från EU.

15. Europaparlamentet kräver att de företag som får statligt stöd åtar sig att tillsammans med 
representativa arbetstagarorganisationer och lokala myndigheter utveckla en etisk 
företagsstyrning som medverkar till att sammanhållningspolitiken förverkligas.

16. Europaparlamentet ber kommissionen att i samarbete med berörda lokala myndigheter 
undersöka möjligheten att effektivisera och rikta användningen av 
Europeiska socialfonden, med inriktning på yrkesutbildning och omskolning av 
arbetstagare i de regioner som drabbas av omstruktureringar eller omlokaliseringar.

17. Europaparlamentet betonar kravet på att strukturfondsinsatserna förstärks och inriktas 
påskapande av arbetstillfällen, bildande av nya företag som genererar arbetstillfällen, 
livslångt yrkeslärande och produktivitetsutveckling.

18. Europaparlamentet kräver att kommissionen utarbetar ett förslag om en första 
EU-harmonisering av medlemsstaternas skattesystem och skattemässigt neutrala system i 
samband med beviljande av EU-stöd.

19. Europaparlamentet anser att de negativa konsekvenserna av många omlokaliseringar bör 
få oss att öppet och konstruktivt diskutera frågan om att inrätta ett verkligt socialt 
europeiskt område. Ett första steg för att inrätta ett sådant område kan vara att fastställa en 
minsta social kostnad per anställning, som kan beräknas utifrån BNP per invånare i den 
berörda staten.

20. Europaparlamentet kräver att Europeiska unionen för att rädda den europeiska 
sysselsättningen och ekonomin skall kunna vidta åtgärder mot ett företag som 
omlokaliserar hela eller delar av sina verksamheter utanför unionen, framför allt genom att 
kräva återbetalning av alla statliga stöd som beviljats detta företag.

21. Europaparlamentet rekommenderar de utskott i parlamentet som är behöriga på området 
att noggrant utvärdera kommissionens uppföljning av denna resolution.

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

I dag diskuteras företeelsen omlokalisering oftast efter en enstaka händelse som väckt starka 
känslor hos allmänheten. Med tanke på hur vanlig företeelsen är och hur den inverkar på 
sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen borde vi föra en mer övergripande 
diskussion, med stöd av siffror och verifierade uppgifter som ger oss möjlighet att komma 
med ett genomtänkt gensvar.

Förverkligandet av EMU, utvidgningen av Europeiska unionen och den intensifierade 
världshandeln framkallar med rätta oro för att verksamheter kan komma att flyttas både inom 
och utanför unionen och euroområdet. Inom euroområdet, och i mindre utsträckning inom 
unionen, är det inte längre tillräckligt att justera växelkurserna för att tillfälligt korrigera 
skillnader i konkurrenskraft och produktivitet. Detta gör att skillnaderna mellan 
produktionskostnader i samband med beslut om etablering och omlokalisering får allt större 
betydelse. Senare exempel på omlokaliseringar och den press på löner och arbetstider som 
används när man påstår sig vilja undvika en omlokalisering har påverkat den allmänna 
opinionen och framför allt de berörda arbetstagarna. För arbetstagarna betyder 
omlokaliseringar i allmänhet förlust av arbetstillfällen eller försämrade arbets- och 
lönevillkor. Eftersom företagsstängningar till följd av en omlokalisering ger medlemsstaterna 
en social kostnad i form av arbetslöshetsunderstöd och kostnader för omplacering av personal, 
finns det anledning att fundera över hur EU:s strukturfonder  skulle kunna användas för att 
påverka omlokaliseringsbeslut.

Det är inte helt lätt att definiera företagsomlokaliseringar på ett makroekonomiskt plan. För 
att det skall vara fråga om en omlokalisering i vanlig bemärkelse måste följande händelser 
inträffa samtidigt, eller åtminstone inom en relativt kort tidsrymd:

• En verksamhetsplats eller en företagsavdelning stängs.
• Produktion flyttas till en annan verksamhetsplats inom samma företag, inom en 

annan ekonomisk enhet (en region, ett land i samma ekonomiska zon, ett land i 
en annan ekonomisk zon). En sådan flytt kan genomföras inom ramen för 
befintliga etableringar eller ge upphov till nya investeringar, eventuellt för 
uppbyggnad av nya verksamhetsplatser.

Det är svårt att statistiskt fastställa vilka stängningar som kan kopplas till flytt av produktion 
till en annan plats inom samma företag. I dag har vi inget statistiskt instrument på EU-nivå 
eller inom EU:s medlemsstater som kan ge oss tillförlitliga uppgifter om vidden och 
konsekvenserna av att verksamheter flyttas inom eller utanför unionen.

I dag kan vi emellertid stödja oss på ett flertal undersökningar som professor Robert Plasman 
har lagt fram för kommissionens ledamöter. De ger oss en första klargörande bild av 
utmärkande drag för olika regioner och sektorer, omlokaliseringarnas omfattning och deras 
konsekvenser för de berörda regionernas ekonomiska utveckling och sociala sammanhållning.

I en färsk undersökning om omlokaliseringar av industriverksamheter har Patrick Aubert och 
Patrick Sillard mätt antalet berörda arbetstillfällen1. Under perioden 1995–2001 skall ca 

  
1 Patrick Aubert och Patrick Sillard, Délocalisation et réductions d’effectifs dans l’industrie française.
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95 000 industriarbeten ha avvecklats i Frankrike och lokaliserats till andra länder, vilket 
innebär i snitt 13 500 per år. Ungefär hälften av dessa arbeten har gått till tillväxtekonomier. 
Något mindre än hälften av alla omlokaliseringar skall ha skett till låglöneländer.  Bland dessa 
länder är Kina huvuddestinationen, långt före Östeuropa, Nordafrika, Sydamerika och andra 
länder i Asien.

Dessa olika studier visar att arbetstillfällenas rörlighet mellan olika regioner framför allt är 
beroende av arbetskraftens kvalifikationer, forsknings- och utvecklingsintensiteten samt 
produktionskostnaderna.

Problematiken med omlokaliseringar skiljer sig åt något beroende på om de sker inom eller 
utanför Europeiska unionen.

När det gäller omlokaliseringar inom EU måste man konstatera att den fria rörligheten för 
personer, varor och kapital är stadfäst i Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen och att det därför är svårt att förespråka ett absolut förbud mot 
friheten att välja etableringsplats för ett verksamhetssäte. Ett sådant förbud skulle dessutom 
låsa den europeiska ekonomin på ett negativt sätt.

Man bör däremot fundera över om det inte vore lämpligt med en ny ekonomisk politik som 
framför allt skulle användas för att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen. I det sammanhanget bör det även noteras att målet om full sysselsättning 
och sociala framsteg ställs upp som ett huvudmål för unionen i artikel I-3 i utkastet till 
konstitutionsfördrag.

Principerna för fri rörlighet bör därför kunna regleras eftersom detta ligger i linje med 
sammanhållningspolitiken, som är ett prioriterat insatsområde för EU:s politik.

Målet för sammanhållningspolitiken bygger på en harmonisk och solidarisk utveckling av alla 
Europas regioner. Detta mål motverkas om eftersläpningen i vissa regioners ekonomiska och 
sociala utveckling korrigeras med metoder som missgynnar utvecklingen i andra regioner i 
Europa, till exempel omlokaliseringar.

Reformen av strukturfonderna är därför ett unikt tillfälle att införa tillfälliga rättsliga 
verktyg, så att EU kan se till att program som medfinansieras genom strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden inte gynnar åtgärder som medverkar till direkta eller omvända 
omlokaliseringar.

Medlemsstaterna och kommissionen får inte bevilja stöd genom dessa fonder till ett företag 
som är eller har varit föremål före ett återbetalningsförfarande med anledning av en 
omlokalisering av en produktiv verksamhet inom en medlemsstat eller till en annan 
medlemsstat eller ett annat land, eller till företag som hotar med att omlokalisera sin 
verksamhet för att få sina arbetstagare att gå med på utökad arbetstid med bibehållen lön i 
syfte att göra stora besparingar på lönesumman.

Stöd bör inte heller beviljas företag med säte i ett medlemsland som omlokaliserar sin 
verksamhet till ett annat medlemsland. De nya riktlinjerna för statligt stöd för regionala 
ändamål bör innehålla en liknande bestämmelse om förbud mot nationella stöd till sådana 

     
(april 2005), INSEE.
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företag.

Vissa undersökningar visar tydligt att många företagsomlokaliseringar görs i ett försök att 
sänka arbets- och produktionskostnaderna (löner, sociala avgifter, direkta och indirekta 
skatter). En möjlig lösning är ökad harmonisering av medlemsstaternas system inom 
områdena skatter och social trygghet. Eftersom de nationella systemen inte är mer 
harmoniserade på dessa områden bör Europeiska unionen införa en europeisk strategi för 
kamp mot omlokaliseringar, som skall samordnas med alla medlemsstater.

I dag har vi inget tillräckligt noggrant statistiskt verktyg som gör att vi kan ställa en exakt 
diagnos och arbeta fram en lämplig lösning. Det brådskar att rätta till den bristen genom att ge 
ett europeiskt övervakningscentrum mot omlokaliseringar uppdraget att göra utredningar, 
utvärderingar, uppföljningar och lägga fram konkreta förslag. Ett sådant centrum skulle 
eventuellt kunna inrättas vid kommissionens avdelningar, EUROSTAT eller vid 
övervakningscentrumet i Dublin. Ett av de första uppdragen för ett sådant 
övervakningscentrum skulle vara att beräkna hur omlokaliseringar påverkas av EU-stöd, 
konkret och i siffror, att utreda effekten och omfattningen av de arbetskraftsrörelser som 
uppstår på grund av omlokaliseringar, samt eventuellt att peka ut de mest berörda sektorerna
och vilka politikområden som kan uppväga de negativa effekterna av omlokaliseringar. Det 
krävs också en regelbunden och grundlig uppföljning av situationen inom olika 
industrisektorer, för att föregripa omstruktureringar och i god tid införa omställningsprogram, 
där alla berörda aktörer medverkar.

När strukturstöd beviljas är det dessutom mycket viktigt att kommissionen ser till att stöden 
beviljas på villkor att det ges långsiktiga sysselsättningsgarantier, till exempel genom att 
de ansvariga vid företaget i fråga undertecknar långsiktiga överenskommelser om 
sysselsättning och lokal utveckling. För att kunna bedöma den framtida risken för en eventuell 
omlokalisering bör det ställas krav på att det stödmottagande företaget fyller i en 
utvärderingsenkät om en sådan risk.

Enligt samma tankegång krävs en förstärkning av bestämmelserna om information till och 
samråd med arbetstagare och bestämmelserna om europeiska företagsråd. Syftet är att 
försäkra sig om att företagen inte skall kunna ge sig av hur som helst med de demoraliserade 
effekter det får för befolkningen och arbetsstyrkan.

Företagen bör ha skyldighet att upprätta en social plan i samråd med fackförbunden och den 
myndighet som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, att betala tillbaka allt etableringsstöd som 
eventuellt mottagits och att anta en uppförandekod som de måste följa oavsett vart de flyttar 
i världen. Denna uppförandekod bör innehålla de bästa europeiska metoderna, och 
förhandlingar med facket bör alltid vara huvudprincipen. För företagen skall det inte längre 
räcka att endast anta lokala lagar.

EU bör se till att knyta samman företag som tar emot statliga stöd, representativa 
arbetstagarorganisationer och lokala myndigheter genom att inrätta en verkligt etisk 
företagsstyrning som fullt ut medverkar till förverkligandet av EU:s politik för social, 
ekonomisk och territoriell sammanhållning.
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I det sammanhanget har arbetsmarknadens parter och de lokala myndigheterna en viktig roll 
för att så långt som möjligt förutse eventuella förändringar i företagets struktur. Ett kvalitativt 
samarbete mellan dessa centrala aktörer i det europeiska näringslivet är nödvändigt för att det 
skall kunna utvecklas ett verkligt europeiskt sysselsättningspartnerskap, där företag och 
arbetstagare bör kunna arbeta tillsammans för att bibehålla befintliga arbets- och 
anställningsvillkor och samtidigt förbättra produktiviteten.

Vissa företag uppnår sänkta arbetskostnader genom att sänka arbetstagarnas löner under hot 
om att deras verksamheter annars omlokaliseras. Men en sådan lönepress är inget effektivt 
och långsiktigt försvar mot potentiella omlokaliseringar. Om vi fogade oss i detta skulle vi 
tvingas importera den kinesiska eller indiska ”sociala modellen”.

Om vi fortfarande vill behålla vår europeiska sociala modell är det vår uppgift att försöka ge 
den europeiska ekonomin en nystart genom att hitta andra metoder än att sänka lönerna. För 
att stärka företagens konkurrenskraft och förbättra sysselsättningen kvantitativt och kvalitativt 
har det blivit nödvändigt att styra användningen av strukturfonderna på ett bättre sätt, mot 
skapande av nya arbetstillfällen, bildande av nya företag som genererar varaktiga 
arbetstillfällen, livslångt yrkeslärande och produktivitetsutveckling. Europeiska socialfondens 
insatser bör inriktas på yrkesutbildning och omskolning av arbetstagare i de regioner som 
drabbas av omstruktureringar och omlokaliseringar.

Om unionen vill utveckla en konkurrenskraftig europeisk ekonomi och ge alla medborgare i 
arbetsför ålder möjlighet att få ett kvalitativt arbete har det blivit mycket viktigt att öka de 
europeiska investeringarna i forskning och utveckling, utbildning och yrkesutbildning och 
utveckla ny teknik.

Detta bör ligga till grund för de kommande politiska beslut som EU måste ha modet att fatta.


