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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 13
Betragtning 1

(1) Uanset globaliseringens samlede positive
indvirkning på væksten og beskæftigelsen i 
Fællesskabet er der behov for at oprette en 
Europæisk Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (herefter benævnt 
Globaliseringsfonden), hvorigennem 
Fællesskabet kan vise solidaritet med 
arbejdstagere, der er ramt af afskedigelser 
som følge af ændringer i verdens 
handelsmønstre.

(1) I betragtning af globaliseringens 
indvirkning på væksten og beskæftigelsen i 
Fællesskabet er der behov for at oprette en 
Europæisk Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (herefter benævnt 
Globaliseringsfonden), hvorigennem 
Fællesskabet kan vise solidaritet med 
arbejdstagere, der er ramt af afskedigelser 
som følge af ændringer i verdens 
handelsmønstre.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver betragtning 1 en mere realistisk ordlyd.
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 14
Betragtning 1

(1) Uanset globaliseringens samlede positive 
indvirkning på væksten og beskæftigelsen i 
Fællesskabet er der behov for at oprette en 
Europæisk Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (herefter benævnt 
Globaliseringsfonden), hvorigennem 
Fællesskabet kan vise solidaritet med 
arbejdstagere, der er ramt af afskedigelser 
som følge af ændringer i verdens 
handelsmønstre.

(1) Uanset globaliseringens samlede positive 
indvirkning på væksten og beskæftigelsen i 
Fællesskabet er der behov for at oprette en 
Europæisk Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (herefter benævnt 
Globaliseringsfonden), hvorigennem 
Fællesskabet på rimelig vis kan vise 
solidaritet med arbejdstagere, der er ramt af 
afskedigelser som følge af ændringer i 
verdens handelsmønstre.

Or. el

Begrundelse

Rimelig anvendelse af Globaliseringsfonden til støtte for de europæiske arbejdstagere må 
sikres og gøres tydelig.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 15
Betragtning 1 a (ny)

(1a) Globaliseringens negative virkninger 
bør primært imødegås med en langsigtet, 
bæredygtig fællesskabsstrategi for handel, 
der sigter mod høje sociale og økologiske 
standarder på verdensplan;

Or. en

Begrundelse

Globaliseringens negative beskæftigelseskonsekvenser bør imødegås gennem en proaktiv og 
bæredygtig fællesskabspolitik for handel. Globaliseringsfonden bør være et sekundært 
instrument.
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 16
Betragtning 1 a (ny)

(1a) Støtten fra fonden bør være af 
dynamisk karakter og mulig at tilpasse i 
overensstemmelse med de stadigt 
varierende og uforudsigelige situationer på 
markederne.

Or. el

Begrundelse

Forholdene på det internationale og det europæiske marked varierer til stadighed og er 
umulige at forudse. Fonden bør kunne tilpasse sig til disse forhold og til forskellige krav, der 
opstår i hvert enkelt tilfælde.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 17
Betragtning 1 b (ny)

(1b) Der er behov for bedre overvågning, 
forskning og rapportering fra 
Kommissionens side på kontinuerlig basis, 
hvis vi bedre fuldt ud skal kunne forstå 
problemerne i forbindelse med udflytning. 
Hertil hører også prognoser for, hvorledes 
denne udflytning allerede nu påvirker 
erhvervslivet i EU, hensigtsmæssige 
programmer til indsamling af data om 
tendenserne i antallet og den 
sektormæssige sammensætning af de 
arbejdspladser, der flyttes ud, præcise 
analyser af de økonomiske omkostninger 
ved udflytning (inklusive tab af 
skatteprovenu og sociale udgifter til 
arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse), 
data om arbejdstagere, der har fået 
beskæftigelse igen, og om deres nye 
lønniveau samt analyser af, hvorledes 
samfundet i øvrigt påvirkes.

Or. en



PE 378.591v01-00 4/17 AM\630028DA.doc

DA

Begrundelse

Tidlige prognoser og data, der evaluerer virkningerne af udflytning, er nødvendige redskaber, 
hvis der skal udvikles en passende fællesskabspolitik som tager højde for disse.

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 18
Betragtning 2

(2) Globaliseringsfonden bør yde specifik 
engangsstøtte til fremme af arbejdstagernes 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet i områder 
eller sektorer, der kommer ud for 
pludselige, alvorlige økonomiske 
forstyrrelser.

(2) Globaliseringsfonden bør yde specifik 
engangsstøtte til fremme af arbejdstagernes 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet i områder 
eller sektorer, der er særlig hårdt ramt af 
strukturændringer som følge af 
globaliseringen.

Or. de

Begrundelse

Såvel den videre udvikling af det indre marked som globaliseringen er processer, der er 
ønskede. Som led i gennemførelsen af det indre marked og globaliseringsprocessen er 
strukturelle ændringer nødvendige og hensigtsmæssige og fører som helhed til en bedre 
allokering af ressourcer og forøgelse af velstanden i samfundet. Derfor kan man ikke tale om 
økonomiske forstyrrelser.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 19
Betragtning 4

(4) Globaliseringsfondens aktiviteter skal 
være sammenhængende, forenelige med 
andre EF-politikker og i overensstemmelse 
med gældende fællesskabsret.

(4) Globaliseringsfondens aktiviteter skal 
være sammenhængende, forenelige med 
andre EF-politikker og i overensstemmelse 
med gældende fællesskabsret og navnlig 
med aktioner, der gennemføres inden for 
rammerne af Strukturfonden.

Or. en



AM\630028DA.doc 5/17 PE 378.591v01-00

DA

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 20
Betragtning 5

(5) Der bør ikke ydes finansiel bistand fra 
andre EF-finansieringsinstrumenter til et 
tiltag, der finansieres i henhold til denne 
forordning.

(5) Der bør ikke ydes finansiel bistand fra 
andre EF-finansieringsinstrumenter til et 
tiltag, der finansieres i henhold til denne 
forordning. Koordinering med eksisterende 
eller planlagte moderniserings- og 
omstruktureringsforanstaltninger inden for 
rammerne af regionaludvikling er 
imidlertid nødvendig, selv om denne 
koordinering ikke bør medføre dannelse af 
parallelle eller yderligere 
managementstrukturer for aktioner, der 
finansieres af Globaliseringsfonden. 

Or. en

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 21
Artikel 1, stk. 1

1. Med denne forordning oprettes en 
Europæisk Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen, herefter benævnt 
Globaliseringsfonden, som skal gøre det 
muligt for Fællesskabet at yde støtte til 
arbejdstagere, som bliver afskediget som 
følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdens handelsmønstre, i 
tilfælde hvor afskedigelserne har betydelige 
negative konsekvenser for økonomien på 
regionalt eller lokalt plan.

1. Med denne forordning oprettes en 
Europæisk Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen, herefter benævnt 
Globaliseringsfonden, som skal gøre det 
muligt for Fællesskabet at yde støtte til 
arbejdstagere, som bliver afskediget som 
følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdens handelsmønstre, i 
tilfælde hvor afskedigelserne har betydelige 
negative konsekvenser for den sekundære 
eller tertiære økonomi på regionalt eller 
lokalt plan.

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår landbrugssektoren bør der anvendes særlige instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik.



PE 378.591v01-00 6/17 AM\630028DA.doc

DA

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 22
Artikel 2, indledning

Der ydes økonomisk støtte fra 
Globaliseringsfonden, når gennemgribende 
strukturelle ændringer i verdens 
handelsmønstre afstedkommer alvorlige 
økonomiske forstyrrelser, navnlig en 
voldsom stigning i importen til EU, et 
gradvist tab af markedsandele for EU i en 
given sektor eller udflytning af økonomiske 
aktiviteter til tredjelande, som har følgende 
konsekvenser:

Der ydes økonomisk støtte fra 
Globaliseringsfonden, når gennemgribende 
strukturelle ændringer i verdens 
handelsmønstre afstedkommer alvorlige 
økonomiske forstyrrelser, navnlig en 
voldsom stigning i importen til EU, et 
betragteligt tab af markedsandele for EU i 
en given sektor eller udflytning af 
økonomiske aktiviteter til tredjelande, som 
har følgende konsekvenser:

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår landbrugssektoren bør der anvendes særlige instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 23
Artikel 2, indledning

Der ydes økonomisk støtte fra
Globaliseringsfonden, når gennemgribende 
strukturelle ændringer i verdens 
handelsmønstre afstedkommer alvorlige 
økonomiske forstyrrelser, navnlig en 
voldsom stigning i importen til EU, et 
gradvist tab af markedsandele for EU i en 
given sektor eller udflytning af økonomiske 
aktiviteter til tredjelande, som har følgende 
konsekvenser:

Der ydes økonomisk støtte fra 
Globaliseringsfonden, når gennemgribende 
strukturelle ændringer i verdens 
handelsmønstre afstedkommer alvorlige 
økonomiske forstyrrelser, navnlig en 
voldsom stigning i importen til EU, et 
gradvist tab af markedsandele for EU i en 
given sektor eller udflytning af økonomiske 
aktiviteter til tredjelande eller til andre EU-
medlemsstater, som har følgende 
konsekvenser:

Or. el

Begrundelse

Anvendelse af Globaliseringsfonden må også være mulig, hvor de beviseligt drejer sig om 
flytning af en virksomhed fra én medlemsstat til en anden, således at man undgår at 
forskelsbehandle arbejdstagerne, alt efter om de er blevet arbejdsløse som følge af en 
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virksomhedsflytning inden for EU eller en flytning til et tredjeland. Årsagen til 
virksomhedsflytninger kan være lavere lønomkostninger eller andre former for lavere 
driftsomkostninger i den stat, der flyttes til.

Ændringsforslag af Šarūnas Birutis

Ændringsforslag 24
Artikel 2, litra a

a) mindst 1 000 afskedigelser i en 
virksomhed, inklusive afskedigelser hos 
leverandører eller hos producenter i 
efterfølgende produktionsled, i en region, 
hvor arbejdsløsheden målt på NUTS III-
niveau er højere end gennemsnittet i EU 
eller på nationalt plan.

a) mindst 500 afskedigelser i en virksomhed, 
inklusive afskedigelser hos leverandører 
eller hos producenter i efterfølgende 
produktionsled, i en region, hvor 
arbejdsløsheden målt på NUTS III-niveau er 
højere end gennemsnittet i EU eller på 
nationalt plan.

Or. en

Begrundelse

Kriteriet om 1000 afskedigelser er en for restriktiv for virksomheder i mindre EU-stater.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 25
Artikel 2, litra a

a) mindst 1 000 afskedigelser i en 
virksomhed, inklusive afskedigelser hos 
leverandører eller hos producenter i 
efterfølgende produktionsled, i en region, 
hvor arbejdsløsheden målt på NUTS III-
niveau er højere end gennemsnittet i EU 
eller på nationalt plan.

a) mindst 500 afskedigelser i en virksomhed, 
inklusive afskedigelser hos leverandører 
eller hos producenter i efterfølgende 
produktionsled, i en region, hvor 
arbejdsløsheden målt på NUTS III-niveau er 
højere end gennemsnittet i EU eller på 
nationalt plan.

Or. it

Begrundelse

Da virksomhedernes størrelse er forskellig i Den Europæiske Unions forskellige 
medlemsstater, må kravet om afskedigelse af 500 personer være et kriterium, der passer i alle 
Unionens medlemsstater, og som heller ikke krænker princippet om ligebehandling af 
medlemsstaterne.
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Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 26
Artikel 2, litra b

b) mindst 1 000 afskedigelser i løbet af en 
seksmåneders periode i en eller flere 
virksomheder i en sektor målt på NACE 2-
niveau, svarende til mindst 1 % af 
beskæftigelsen på regionalt plan målt på 
NUTS II-niveau.

b) mindst 500 afskedigelser i løbet af en 
seksmåneders periode i en eller flere 
virksomheder i en sektor målt på NACE 2-
niveau.

Or. de

Begrundelse

For at sikre små og mellemstore virksomheder ligeberettiget adgang, bør kriteriet om antallet 
af afskedigede arbejdstagere sænkes. Det andet kriterium kan kun vanskeligt opfyldes på 
grund af de reelle forhold i de små medlemsstater og bør derfor slettes.

Ændringsforslag af Šarūnas Birutis

Ændringsforslag 27
Artikel 2, litra b

b) mindst 1 000 afskedigelser i løbet af en 
seksmåneders periode i en eller flere 
virksomheder i en sektor målt på NACE 2-
niveau, svarende til mindst 1 % af 
beskæftigelsen på regionalt plan målt på 
NUTS II-niveau.

b) mindst 500 afskedigelser i løbet af en 
timåneders periode i en eller flere 
virksomheder i en sektor målt på NACE 2-
niveau, svarende til mindst 1 % af 
beskæftigelsen på regionalt plan målt på 
NUTS II-niveau.

Or. en

Begrundelse

Kriteriet om 1000 afskedigelser er for højt sat til at imødegå alvoren af økonomiske 
forstyrrelser, hvis man, som forordningen fastsætter, skal kunne omfatte små og mellemstore 
virksomheder, der faktisk er hårdest ramt af liberaliseringen af handelen og som de første 
lider under virkningerne af strukturændringer i verdenshandelen. Den foreslåede periode på 
seks måneder er for kort til at imødegå alvoren af økonomiske forstyrrelser.
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Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 28
Artikel 2, litra b

b) mindst 1 000 afskedigelser i løbet af en 
seksmåneders periode i en eller flere 
virksomheder i en sektor målt på NACE 2-
niveau, svarende til mindst 1 % af 
beskæftigelsen på regionalt plan målt på 
NUTS II-niveau.

b) mindst 750 afskedigelser i løbet af en 
seksmåneders periode i en eller flere 
virksomheder i en sektor målt på NACE 2-
niveau, svarende til mindst 1 % af 
beskæftigelsen på regionalt plan målt på 
NUTS II-niveau.

Or. it

Begrundelse

Da virksomhedernes størrelse er forskellig i Den Europæiske Unions forskellige 
medlemsstater, må kravet om afskedigelse af 750 personer være et kriterium, der passer i alle 
Unionens medlemsstater, og som heller ikke krænker princippet om ligebehandling af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 29
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

Også selv om de kvantitative kriterier i litra 
a) og b) ikke er opfyldt, kan Kommissionen 
godkende, at medlemsstater kan ansøge om 
intervention fra Globaliseringsfonden, når 
dette er tilstrækkeligt begrundet i de særlige 
betingelser i den pågældende medlemsstat.

Or. el

Begrundelse

I forordningen må der optages et politisk kriterium for evaluering af støtteberettigelse, 
således at streng fastsættelse af et tal ikke udelukker, at Globaliseringsfonden er aktiv i 
tilfælde, hvor andre forudsætninger kan være til stede. For Malta og Cypern kan der for 
eksempel ikke gælde samme kvantitative kriterier som for Tyskland, Det Forenede Kongerige 
og andre store medlemsstater. Så ville Globaliseringsfonden kun stå til rådighed for et 
begrænset antal medlemsstater.
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Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 30
Artikel 3

Der ydes økonomisk støtte efter denne 
forordning til foranstaltninger, der som led i 
en samordnet pakke af individualiserede 
tilbud tager sigte på at reintegrere ledige 
arbejdstagere på arbejdsmarkedet, bl.a.:

Der ydes økonomisk støtte efter denne 
forordning til:

1. Foranstaltninger, der som led i en 
samordnet pakke af individualiserede tilbud 
tager sigte på at reintegrere ledige 
arbejdstagere på arbejdsmarkedet, bl.a.:

a) aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger 
såsom bistand til jobsøgning, 
erhvervsvejledning, skræddersyet 
efteruddannelse og omskoling, herunder 
opbygning af it-kundskaber, hjælp til 
genplacering og iværksætterkurser eller 
hjælp til start af egen virksomhed

a) aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger 
såsom bistand til jobsøgning, 
erhvervsvejledning, skræddersyet 
efteruddannelse og omskoling, herunder 
opbygning af it-kundskaber, hjælp til 
genplacering og iværksætterkurser eller 
hjælp til start af egen virksomhed

b) særlige tidsbegrænsede løntillæg til 
ansatte, mens de stadig er i arbejde, såsom 
jobsøgningstillæg, mobilitetstillæg, tillæg til 
personer, der deltager i 
uddannelsesaktiviteter, og midlertidige 
løntillæg til arbejdstagere på 50 år eller 
derover, der accepterer at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet til en lavere løn.

b) særlige tidsbegrænsede løntillæg til 
ansatte, mens de stadig er i arbejde, såsom 
jobsøgningstillæg, mobilitetstillæg, tillæg til 
personer, der deltager i 
uddannelsesaktiviteter, og midlertidige 
løntillæg til arbejdstagere på 50 år eller 
derover, der accepterer at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet til en lavere løn.

1a. Iværksættelse af mikrofinansiering og 
foranstaltninger til social integration, der 
understøtter rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation (CIP) og 
finansieringsplanen for fælles midler til 
SMV’er (JEREMIE), der begge forvaltes af 
Den Europæiske Investeringsfond.

Or. en

Begrundelse

En del af Globaliseringsfondens bidrag bør anvendes til at støtte igangværende 
foranstaltninger, der sigter mod at lette tilpasning til strukturændringerne.
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Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 31
Artikel 3, litra a

a) aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger 
såsom bistand til jobsøgning, 
erhvervsvejledning, skræddersyet 
efteruddannelse og omskoling, herunder 
opbygning af it-kundskaber, hjælp til 
genplacering og iværksætterkurser eller 
hjælp til start af egen virksomhed

a) aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger 
såsom bistand til jobsøgning, 
erhvervsvejledning, skræddersyet 
efteruddannelse og omskoling, herunder 
opbygning af it-kundskaber og 
iværksætterkurser eller hjælp til start af egen 
virksomhed, herunder mikrolån

Or. en

Begrundelse

Hjælp til genplacering er slettet, da der her er tale om et særligt virksomhedsinstrument til 
støtte for afskedigede arbejdstagere, som skulle finansieres af arbejdsgiverne. Til gengæld er 
der tilføjet en henvisning til det nyttige instrument, som mikrolån er.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 32
Artikel 3, litra b

b) særlige tidsbegrænsede løntillæg til 
ansatte, mens de stadig er i arbejde, såsom 
jobsøgningstillæg, mobilitetstillæg, tillæg til 
personer, der deltager i 
uddannelsesaktiviteter, og midlertidige 
løntillæg til arbejdstagere på 50 år eller 
derover, der accepterer at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet til en lavere løn.

udgår

Or. es

Begrundelse

Denne bestemmelse strider imod forordningens retsgrundlag, da der her er tale om social 
sikring og ikke om økonomisk og social samhørighed. Samtidig strider denne bestemmelse 
mod subsidiaritetsprincippet, da Fællesskabets foranstaltning i dette tilfælde blot erstatter 
medlemsstaternes og dermed ikke skaber nogen merværdi. Ikke mindst er det hensigtsmæssigt 
at anvende Globaliseringsfondens begrænsede midler til at støtte udviklingen i de ramte 
virksomheder og at forbedre de afskedigede arbejdstageres evne til at forblive på 
arbejdsmarkedet.
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Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 33
Artikel 3, litra b

b) særlige tidsbegrænsede løntillæg til 
ansatte, mens de stadig er i arbejde, såsom 
jobsøgningstillæg, mobilitetstillæg, tillæg til 
personer, der deltager i 
uddannelsesaktiviteter, og midlertidige 
løntillæg til arbejdstagere på 50 år eller 
derover, der accepterer at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet til en lavere løn.

b) særlige tidsbegrænsede løntillæg til 
ansatte, mens de stadig er i arbejde, såsom 
jobsøgningstillæg, mobilitetstillæg, tillæg til 
personer, der deltager i 
uddannelsesaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Der foretages sletning af aldersdiskrimineringen, der strider mod EF-traktatens artikel 13, og 
som rækker ud over, hvad der er passende og nødvendigt for at opfylde målet (sml. 
Domstolens dom i sag C-144/04).

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 34
Artikel 5, stk. 1

1. Medlemsstaten indsender en ansøgning til 
Kommissionen om støtte fra 
Globaliseringsfonden inden 10 uger efter 
den dag, betingelserne for støttebevilling er 
opfyldt, jf. artikel 2.

1. Medlemsstaten indsender en ansøgning til 
Kommissionen om støtte fra 
Globaliseringsfonden inden 12 uger efter 
den dag, betingelserne for støttebevilling er 
opfyldt, og under alle omstændigheder efter 
datoen for den sidste afskedigelse, jf. artikel 
2.

Or. el

Begrundelse

Fristen må forlænges og være tilstrækkelig til at muliggøre forelæggelse af de fuldstændige 
og detaljerede data, der kræves efter artikel 5. Under alle omstændigheder må det være helt 
klart, hvornår fristen begynder.
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Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 35
Artikel 5, stk. 2, litra a

a) en velunderbygget analyse af 
sammenhængen mellem afskedigelserne og 
de gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdens handelsmønstre, godtgørelse for 
antallet af afskedigelser og en redegørelse 
for afskedigelsernes uforudseelighed

a) en velunderbygget analyse af 
sammenhængen mellem afskedigelserne og 
de gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdens handelsmønstre og godtgørelse for 
antallet af afskedigelser

Or. de

Begrundelse

Det er vanskeligt at konstatere, om strukturændringer har været forudsigelige eller ej. 
Derudover kan også forudsigelige, massive strukturændringer have alvorlige sociale 
konsekvenser.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 36
Artikel 5, stk. 5

5. På grundlag af oplysningerne i stk. 2 
vurderer Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaten, om betingelserne for at yde 
økonomisk støtte efter denne forordning er 
til stede.

5. På grundlag af oplysningerne i stk. 2 
vurderer Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaten inden 30 dage efter 
modtagelsen af ansøgningen, om 
betingelserne for at yde økonomisk støtte 
efter denne forordning er til stede.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt, at det i forordningen fastlægges, inden for hvilken frist Kommissionen skal 
evaluere ansøgningerne om støtte.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 37
Artikel 6, stk. 2

2. Fondsstøtten supplerer medlemsstaternes 2. Fondsstøtten supplerer medlemsstaternes 
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foranstaltninger på nationalt, regionalt og 
lokalt plan.

foranstaltninger på nationalt, regionalt og 
lokalt plan, inklusive de foranstaltninger, 
der medfinansieres over Strukturfonden, jf. 
stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Gennem komplementaritet og koordinering af de foranstaltninger, der medfinansieres over 
Strukturfonden kan sammenhængen mellem støtte fra Globaliseringsfonden og andre 
fællesskabsforanstaltninger forbedres, som anført i betragtning 4 og 5.

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 38
Artikel 6, stk. 5

5. Medlemsstaterne sikrer, at de specifikke 
foranstaltninger, der modtager støtte fra 
Globaliseringsfonden, ikke samtidig 
modtager støtte fra andre af Fællesskabets 
finansielle instrumenter.

5. Medlemsstaterne sikrer, at de specifikke 
foranstaltninger, der modtager støtte fra 
Globaliseringsfonden, med undtagelse af de 
i artikel 3, stk. 1a fastlagte 
foranstaltninger, ikke samtidig modtager 
støtte fra andre af Fællesskabets finansielle 
instrumenter.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 3.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 39
Artikel 7

Kommissionen og medlemsstaterne 
fremmer ligestilling mellem mænd og 
kvinder og sikrer, at der ikke gøres forskel 
på grund af køn, race, etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering ved tildeling af 
økonomisk støtte fra Globaliseringsfonden.

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, 
at ligestillingen mellem mænd og kvinder 
og inddragelsen af kønsspecifikke 
synspunkter fremmes i de forskellige faser 
af gennemførelsen af Globaliseringsfonden.
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Kommissionen og medlemsstaterne træffer 
passende foranstaltninger til at hindre 
enhver forskelsbehandling på grundlag af 
køn, race, etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering i de forskellige faser af 
gennemførelsen af Globaliseringsfonden, 
navnlig for så vidt angår adgangen til støtte 
fra Globaliseringsfonden.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget tilpasser denne antidiskrimineringsklausul til artikel 16 i Rådets 
forordning, hvor de generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regional 
Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden fastlægges.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 40
Artikel 10, stk. 1

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 5, stk. 5, 
og under særlig hensyntagen til antallet af 
afskedigede, de foreslåede foranstaltninger 
og de forventede omkostninger fastlægger 
Kommissionen så hurtigt som muligt det 
eventuelle støttebeløbs størrelse inden for 
rammerne af de disponible midler.

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 5, stk. 5, 
og under særlig hensyntagen til antallet af 
afskedigede, de foreslåede foranstaltninger 
og de forventede omkostninger fastlægger 
Kommissionen senest 30 dage efter 
modtagelsen af medlemsstatens ansøgning, 
jf. artikel 5, stk. 2, det eventuelle 
støttebeløbs størrelse inden for rammerne af 
de disponible midler.

Beløbet kan ikke overstige 50 % af de 
samlede anslåede omkostninger, jf. artikel 5, 
stk. 2, litra d).

Beløbet kan for regioner inden for målet 
konkurrenceevne ikke overstige 50 % af de 
samlede anslåede omkostninger, jf. artikel 5, 
stk. 2, litra d) og for regioner inden for 
målet konvergens ikke overstige 70 % af 
disse omkostninger.

Or. de

Begrundelse

Da der er tale om en fond, der indsættes i nødstilfælde for at mildne følgerne af 
globaliseringen, må Kommissionens frister til at yde støtte være korte. Derfor må det i 
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forordningen fastlægges, inden for hvilken frist Kommissionen skal træffe afgørelse om en 
ansøgning om støtte fra Globaliseringsfonden.

I betragtning af den forskellige økonomiske udvikling i de forskellige EU-medlemsstater bør 
der i Globaliseringsfondens bidrag tages højde for disse forskelle.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 41
Artikel 10, stk. 1, afsnit 2

Beløbet kan ikke overstige 50 % af de 
samlede anslåede omkostninger, jf. artikel 5, 
stk. 2, litra d).

Beløbet kan ikke overstige 75 % af de 
samlede anslåede omkostninger, jf. artikel 5, 
stk. 2, litra d).

Or. el

Begrundelse

Et beløb på 50 % er for lavt for at gennemføre det mål, Globaliseringsfonden er skabt til at 
opfylde, nemlig solidaritet med de lokale, regionale og nationale økonomier, der lider 
betragteligt under globaliseringen.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 42
Artikel 20, stk. 1

På grundlag af den første årsrapport, jf. 
artikel 16, kan Europa-Parlamentet og Rådet 
efter forslag fra Kommissionen revidere 
denne forordning for at sikre, at 
forordningens mål om solidaritet 
virkeliggøres, og at der i bestemmelserne er 
taget passende hensyn til alle 
medlemsstaternes økonomiske, sociale, 
arbejdsmarkedsmæssige og geografiske 
forhold.

På grundlag af den første årsrapport, jf. 
artikel 16, kan Europa-Parlamentet og Rådet 
efter forslag fra Kommissionen revidere 
denne forordning for at sikre, at 
forordningens mål om solidaritet 
virkeliggøres, og at der i bestemmelserne er 
taget passende hensyn til alle 
medlemsstaternes økonomiske, sociale, 
arbejdsmarkedsmæssige og geografiske 
forhold. Konstateres det, at 
Globaliseringsfondens mål ikke kan 
opfyldes med de beløb, der hvert år er til 
rådighed, foreslår Kommissionens en 
tilpasning af beløbet
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Or. el

Begrundelse

Globaliseringsfondens aktiviteter må evalueres, så det kan konstateres, i hvilken udstrækning 
de til rådighed stående midler er tilstrækkelige til at gennemføre de mål, fonden er skabt til at 
opfylde.
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