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Delegations will find attached the above mentioned opinion. 
 

 

 
____________________ 

 

                                                 
1 For available translations of this opinion see the interparliamentary EU information exchange 

site (IPEX) at the following address: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do 
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Begrundet udtalelse fra Folketinget vedrørende Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) – KOM (2011) 608 

8.  december 2011 

 
 
 
 
Kære Hr. Tusk 
 

Kommissionen fremsatte d. 7. oktober 2011 et forslag om udvidet anvendelse af Den Europæiske Fond 

for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020). 

 
Europaudvalget finder, at forslaget i sin nuværende form ikke er forenelig med nærhedsprincippet.  

 
Dette begrundes ud fra følgende overvejelser: 

 
Kommissionen foreslår at udvide anvendelsesområdet for globaliseringsfonden fra det eksisterende 

formål, som er:  

 
”[…] at yde støtte til arbejdstagere, som bliver afskediget som følge af gennemgribende strukturelle 

ændringer i verdenshandelsmønstre som følge af globaliseringen, i tilfælde hvor afskedigelserne 

har betydelige negative konsekvenser for økonomien på regionalt eller lokalt plan […]” 

 
Til også at omfatte:  

 
”[…] støtte ved masseafskedigelser som følge af alvorlige forstyrrelser i den lokale, regionale eller 

nationale økonomi forårsaget af en uventet krise”,   
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”[…] forbigående støtte til landmænd med henblik på at lette deres tilpasning til en ny 

markedssituation som følge af EU's indgåelse af handelsaftaler, der påvirker 

landbrugsprodukterne.” 

 

Europaudvalget finder, at udvidelsen af Den Europæiske Globaliseringsfond og heri de lempede 

kriterier for at søge om støtte fra Fonden, griber ind i de nationale arbejdsmarkedspolitiske 

anliggender og dermed er i strid med nærhedsprincippet.   

 

Europaudvalget lægger stor vægt på, at EU-samarbejdet på det arbejdsmarkedspolitiske område 

udøves på baggrund af medlemsstaternes forskellige nationale udgangspunkter. EU’s rolle skal 

dermed udelukkende være af understøttende og komplementerende karakter. Europaudvalget finder, 

at den foreslåede udvidede anvendelse af Globaliseringsfonden overskrider denne rolle. 

 

Dermed finder Europaudvalget, at forslaget er i strid med nærhedsprincippet, da det hører under 

medlemsstaternes ansvarsområde at vedtage arbejdsmarkedsforanstaltninger for at håndtere 

nødvendige omstillingsprocesser. 

 

Derudover er Europaudvalget enige om, at Globaliseringsfondens midler ikke bør tildeles de 

europæiske landmænd, da de allerede er omfattet af Den Fælles Landbrugspolitik, der i høj grad 

indeholder særlige værktøjer til at imødekomme udsving på det globale marked, samt muligheder 

for at foretage risiko– og krisestyring 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Eva Kjer Hansen 

Formand for Europaudvalget 

 

 

 
____________________ 

 


