
 

AM\1173565DA.docx  PE631.628v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

9.1.2019 A8-0445/97 

Ændringsforslag  97 

Marian Harkin 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0445/2018 

Maria Arena 

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) 

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Kommissionen understreger den 

fortsatte betydning af EGF's rolle som en 

fleksibel fond, der skal støtte arbejdstagere, 

der mister deres job i større 

omstruktureringsrunder, og hjælpe disse 

med at finde et nyt job så hurtigt som 

muligt. Unionen bør fortsat yde specifik 

engangsstøtte til fremme af de afskedigede 

arbejdstageres reintegration på 

arbejdsmarkedet i områder, sektorer og 

geografiske områder eller på 

arbejdsmarkeder, der kommer ud for 

pludselige og alvorlige økonomiske 

forstyrrelser. I betragtning af samspillet 

mellem og den gensidige påvirkning af 

åben handel, teknologiske forandringer 

eller andre faktorer, f.eks. overgangen til 

lavemissionsøkonomi, og således også i 

betragtning af at det bliver vanskeligere at 

udpege en specifik faktor, der forårsager 

afskedigelserne, bør mobiliseringen af EGF 

i fremtiden kun baseres på den betydelige 

konsekvens af en omstrukturering. I 

betragtning af formålet, som er at yde 

støtte i nødsituationer og under uventede 

omstændigheder og som et supplement til 

den mere proaktive bistand fra ESF+, bør 

EGF fortsat være et fleksibelt og særligt 

instrument uden for de budgetmæssige 

lofter i den flerårige finansielle ramme, 

som det fremgår af Kommissionens 

(13) Kommissionen understreger den 

fortsatte betydning af EGF's rolle som en 

fleksibel fond, der skal støtte arbejdstagere, 

der mister deres job i større 

omstruktureringsrunder, og hjælpe disse 

med at finde et nyt job så hurtigt som 

muligt. Unionen bør fortsat yde specifik 

engangsstøtte til fremme af de afskedigede 

arbejdstageres reintegration på 

arbejdsmarkedet i områder, sektorer og 

geografiske områder eller på 

arbejdsmarkeder, der kommer ud for 

pludselige og alvorlige økonomiske 

forstyrrelser. I betragtning af samspillet 

mellem og den gensidige påvirkning af 

åben handel, teknologiske forandringer 

eller andre faktorer, f.eks. Det Forenede 

Kongeriges udtræden af Den Europæiske 

Union eller overgangen til 

lavemissionsøkonomi, og således også i 

betragtning af at det bliver vanskeligere at 

udpege en specifik faktor, der forårsager 

afskedigelserne, bør mobiliseringen af EGF 

i fremtiden kun baseres på den betydelige 

konsekvens af en omstrukturering. I 

betragtning af formålet, som er at yde 

støtte i nødsituationer og under uventede 

omstændigheder og som et supplement til 

den mere proaktive bistand fra ESF+, bør 

EGF fortsat være et fleksibelt og særligt 

instrument uden for de budgetmæssige 
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meddelelse. ”Et moderne budget for en 

Europæisk Union, der beskytter, styrker og 

forsvarer – Den flerårige finansielle ramme 

for 2021-2027", og dens bilag27. 

lofter i den flerårige finansielle ramme, 

som det fremgår af Kommissionens 

meddelelse "Et moderne budget for en 

Europæisk Union, der beskytter, styrker og 

forsvarer – Den flerårige finansielle ramme 

for 2021-2027", og dens bilag27. 

27 Kommissionens SWD(2018) 171 final 

og dets bilag COM(2018) 321 final. 

27 Kommissionens SWD(2018) 171 final 

og dets bilag COM(2018) 321 final. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. EGF's særlige målsætning er at yde 

støtte i tilfælde af uforudsete større 

omstruktureringer, især som følge af 

globaliseringsrelaterede udfordringer, som 

f.eks. ændringer i 

verdenshandelsmønstrene, handelstvister, 

finansielle eller økonomiske kriser, 

overgangen til lavemissionsøkonomi eller 

som følge af digitalisering eller 

automatisering. Der lægges særlig vægt på 

foranstaltninger, som hjælper de dårligst 

stillede grupper. 

2. EGF's særlige målsætning er at yde 

støtte i tilfælde af uforudsete større 

omstruktureringer, især som følge af 

globaliseringsrelaterede udfordringer, som 

f.eks. ændringer i 

verdenshandelsmønstrene, handelstvister, 

finansielle eller økonomiske kriser, Det 

Forenede Kongeriges udtræden af Den 

Europæiske Union, overgangen til 

lavemissionsøkonomi eller som følge af 

digitalisering eller automatisering. Der 

lægges særlig vægt på foranstaltninger, 

som hjælper de dårligst stillede grupper. 

Or. en 

 

 


