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Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 13
Skäl 1

(1) Trots globaliseringens överlag positiva
effekter på tillväxten och sysselsättningen i 
gemenskapen är det lämpligt att upprätta en 
europeisk fond för justering för 
globaliseringseffekter (nedan kallad 
”fonden”), varigenom gemenskapen kan visa 
sin solidaritet med arbetstagare som blivit 
arbetslösa till följd av förändrade mönster 
inom världshandeln.

(1) Mot bakgrund av globaliseringens 
effekter på tillväxten och sysselsättningen i 
gemenskapen är det lämpligt att upprätta en 
europeisk fond för justering för 
globaliseringseffekter (nedan kallad 
”fonden”), varigenom gemenskapen kan visa 
sin solidaritet med arbetstagare som blivit 
arbetslösa till följd av förändrade mönster 
inom världshandeln.

Or. en

Motivering

Här ges skäl 1 en mera verklighetstrogen lydelse.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 14
Skäl 1

(1) Trots globaliseringens överlag positiva 
effekter på tillväxten och sysselsättningen i 
gemenskapen är det lämpligt att upprätta en 
europeisk fond för justering för 
globaliseringseffekter (nedan kallad 
”fonden”), varigenom gemenskapen kan visa 
sin solidaritet med arbetstagare som blivit 
arbetslösa till följd av förändrade mönster 
inom världshandeln.

(1) Trots globaliseringens överlag positiva 
effekter på tillväxten och sysselsättningen i 
gemenskapen är det lämpligt att upprätta en 
europeisk fond för justering för 
globaliseringseffekter (nedan kallad 
”fonden”), varigenom gemenskapen kan visa 
sin solidaritet med arbetstagare som blivit 
arbetslösa till följd av förändrade mönster 
inom världshandeln på ett rättvist sätt.

Or. el

Motivering

Det är viktigt att se till att fonden används på ett rättvist sätt för att hjälpa europeiska 
arbetstagare.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 15
Skäl 1a (nytt)

(1a) Globaliseringens negativa effekter 
måste i första hand åtgärdas med hjälp av 
en långsiktig och hållbar handelspolitisk 
strategi för gemenskapen, där målet bör 
bestå i att uppnå en hög standard på 
samhälle och miljö runtom i världen.

Or. en

Motivering

Globaliseringens negativa effekter på sysselsättningen bör motverkas med hjälp av en 
utvecklingsföregripande och hållbar handelspolitik för gemenskapen. Fonden bör vara ett 
instrument i andra hand.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 16
Skäl 1a (nytt)
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(1a) Stödet från fonden bör vara av 
dynamisk karaktär och möjligt att anpassas 
till de ständigt föränderliga och ofta 
oförutsägbara situationerna på marknaden. 

Or. el

Motivering

Förhållandena på den internationella och europeiska marknaden förändras ständigt och är 
ofta omöjliga att förutse. Fonden bör kunna anpassas till de här förhållandena och till de 
olika krav som ställs vid varje enskilt tillfälle.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 17
Skäl 1b (nytt)

(1b) För att vi bättre skall kunna förstå vad 
allt som utlokaliseringen till andra länder 
innebär behövs det en mer omfattande 
övervakning, forskning och rapportering 
från kommissionens sida. Hit hör också 
prognoser utgående från hur denna 
utlokalisering redan påverkar näringslivet 
inom EU samt adekvata program för 
insamling av uppgifter om trenderna i 
fråga om hur många arbetstillfällen som 
berörs av utlokaliseringen och inom vilka 
branscher dessa återfinns, en exakt 
utredning av utlokaliseringens ekonomiska 
kostnader (inberäknat skattebortfall och 
sociala kostnader för arbetstagare som mist 
sina arbeten), uppgifter om var och hur 
arbetstagare fått nya arbeten och om vilka 
deras nya löner blivit och en utredning av 
hur samhället påverkats i stort.

Or. en

Motivering

Förvarnande prognoser och uppgifter från en utvärdering av utlokaliseringens konsekvenser 
behövs för att gemenskapen i sin politik på lämpliga sätt skall kunna bemöta problematiken.
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Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 18
Skäl 2

(2) Fonden bör tillhandahålla särskilt 
engångsstöd för att hjälpa arbetstagare att 
komma tillbaka in på arbetsmarknaden i 
områden eller sektorer som drabbats av en 
allvarlig ekonomisk störning.

(2) Fonden bör tillhandahålla särskilt 
engångsstöd för att hjälpa arbetstagare att 
komma tillbaka in på arbetsmarknaden i 
områden eller sektorer som till följd av 
globaliseringen drabbats särskilt hårt av 
strukturomvandlingen.

Or. de

Motivering

Både vidareutvecklingen av den europeiska inre marknaden och globaliseringen är önskade 
processer. I takt med att den inre marknaden fullbordas och globaliseringen går framåt är 
strukturella förändringar nödvändiga och meningsfulla och leder på det hela taget till bättre 
resursfördelning och ökat välstånd i samhället. Därför kan man inte tala om någon 
ekonomisk störning.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 19
Skäl 4

(4) Fondens verksamhet bör överensstämma 
och vara förenlig med annan 
gemenskapspolitik och gemenskapens 
regelverk.

(4) Fondens verksamhet bör överensstämma 
och vara förenlig med annan 
gemenskapspolitik och gemenskapens 
regelverk, framför allt med 
strukturfondsåtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 20
Skäl 5

(5) En åtgärd som finansieras genom denna 
förordning bör inte kunna få ekonomiskt 
stöd genom andra finansieringsinstrument 
som antagits av gemenskapen.

(5) En åtgärd som finansieras genom denna 
förordning bör inte kunna få ekonomiskt 
stöd genom andra finansieringsinstrument 
som antagits av gemenskapen. En 
samordning med befintliga eller planerade 
moderniserings- och 
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omstruktureringsåtgärder inom ramen för 
den regionala utvecklingen måste dock 
säkerställas, men samordningen får inte 
leda till parallella eller kompletterande 
förvaltningsstrukturer för de åtgärder som 
finansieras genom fonden.

Or. en

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 21
Artikel 1, punkt 1

1. Genom denna förordning upprättas en 
europeisk fond för justering för 
globaliseringseffekter (nedan kallad 
”fonden”) för att gemenskapen skall kunna 
lämna stöd till arbetstagare som blivit 
arbetslösa till följd av genomgripande 
strukturförändringar inom världshandeln, om 
denna arbetslöshet har betydande negativa 
konsekvenser för den regionala eller lokala 
ekonomin.

1. Genom denna förordning upprättas en 
europeisk fond för justering för 
globaliseringseffekter (nedan kallad 
”fonden”) för att gemenskapen skall kunna 
lämna stöd till arbetstagare som blivit 
arbetslösa till följd av genomgripande 
strukturförändringar inom världshandeln, om 
denna arbetslöshet har betydande negativa 
konsekvenser för den sekundära sektorn 
och tjänstesektorn inom den regionala eller 
lokala ekonomin.

Or. en

Motivering

Särskilda GJP-instrument bör användas för jordbrukssektorn.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 22
Artikel 2, inledningen

Ekonomiskt stöd skall lämnas från fonden 
när genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln leder till en allvarlig 
ekonomisk störning, i synnerhet en kraftigt 
ökad import till EU eller successivt
minskade marknadsandelar för EU inom en 
viss sektor eller en utflyttning av ekonomisk 
verksamhet till tredjeländer, som får till följd 

Ekonomiskt stöd skall lämnas från fonden 
när genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln leder till en allvarlig 
ekonomisk störning, i synnerhet en kraftigt 
ökad import till EU eller klart minskade 
marknadsandelar för EU inom en viss sektor 
eller en utflyttning av ekonomisk 
verksamhet till tredjeländer, som får till följd 
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att att

Or. en

Motivering

Fonden bör kunna användas om EU plötsligt tappar stora marknadsandelar av de skäl som 
anges i denna artikel. 

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 23
Artikel 2, inledningen

Ekonomiskt stöd skall lämnas från fonden 
när genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln leder till en allvarlig 
ekonomisk störning, i synnerhet en kraftigt 
ökad import till EU eller successivt 
minskade marknadsandelar för EU inom en 
viss sektor eller en utflyttning av ekonomisk 
verksamhet till tredjeländer, som får till följd 
att 

Ekonomiskt stöd skall lämnas från fonden 
när genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln leder till en allvarlig 
ekonomisk störning, i synnerhet en kraftigt 
ökad import till EU eller successivt 
minskade marknadsandelar för EU inom en 
viss sektor eller en utflyttning av ekonomisk 
verksamhet till tredjeländer eller till en 
annan EU-medlemsstat, som får till följd att 

Or. el

Motivering

I kriterierna för att få stöd från fonden måste man även beakta de flyttningar mellan 
medlemsstater som företagen ju bevisligen utför, för att på detta sätt undvika orättvisor 
genom att uppsagda personer behandlas olika beroende på om utflyttningen skett inom eller 
utom EU. Anledningen till utflyttningen kan vara billigare arbetskraft eller andra lägre 
verksamhetskostnader i mottagarlandet.

Ändringsförslag från Šarūnas Birutis

Ändringsförslag 24
Artikel 2, led a

a) minst 1 000 arbetstagare sägs upp på ett 
företag, inklusive arbetstagare som sägs upp 
hos underleverantörer eller producenter i 
efterföljande produktionsled, i en region där 
arbetslösheten, mätt på NUTS III-nivå, är 
högre än genomsnittet i EU eller i 
medlemsstaten ifråga,

a) minst 500 arbetstagare sägs upp på ett 
företag, inklusive arbetstagare som sägs upp 
hos underleverantörer eller producenter i 
efterföljande produktionsled, i en region där 
arbetslösheten, mätt på NUTS III-nivå, är 
högre än genomsnittet i EU eller i 
medlemsstaten ifråga,
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Or. en

Motivering

1 000 uppsagda arbetstagare är ett alltför snävt kriterium för företagen i de mindre 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 25
Artikel 2, led a

a) minst 1 000 arbetstagare sägs upp på ett 
företag, inklusive arbetstagare som sägs upp 
hos underleverantörer eller producenter i 
efterföljande produktionsled, i en region där 
arbetslösheten, mätt på NUTS III-nivå, är 
högre än genomsnittet i EU eller i 
medlemsstaten ifråga,

a) minst 500 arbetstagare sägs upp på ett 
företag, inklusive arbetstagare som sägs upp 
hos underleverantörer eller producenter i 
efterföljande produktionsled, i en region där 
arbetslösheten, mätt på NUTS III-nivå, är 
högre än genomsnittet i EU eller i 
medlemsstaten ifråga,

Or. it

Motivering

Med beaktande av att företagens storlek varierar i de olika EU-länderna bör villkoret om 
uppsägning av 500 personer vara ett kriterium som kan godtas av alla EU:s medlemsländer 
utan att principen om lika behandling av medlemsstaterna äventyras.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 26
Artikel 2, led b

b) minst 1 000 arbetstagare sägs upp under 
en sexmånadersperiod på ett eller flera 
företag inom en sektor, mätt på 
NACE 2-nivå, motsvarande minst 1 % av 
den regionala sysselsättningen mätt på 
NUTS II-nivå.

b) minst 500 arbetstagare sägs upp under en 
sexmånadersperiod på ett eller flera företag 
inom en sektor, mätt på NACE 2-nivå.

Or. de

Motivering

För att små och medelstora företag skall kunna ta del av stödet på lika villkor bör kriteriet 
om antalet uppsagda arbetare lättas upp. Det andra kriteriet kan till följd av rådande faktiska 
förhållanden uppnås endast med svårighet i de mindre medlemsstaterna och bör därför utgå.
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Ändringsförslag från Šarūnas Birutis

Ändringsförslag 27
Artikel 2, led b

b) minst 1 000 arbetstagare sägs upp under 
en sexmånadersperiod på ett eller flera 
företag inom en sektor, mätt på 
NACE 2-nivå, motsvarande minst 1 % av 
den regionala sysselsättningen mätt på 
NUTS II-nivå.

b) minst 500 arbetstagare sägs upp under en 
tiomånadersperiod på ett eller flera företag 
inom en sektor, mätt på NACE 2-nivå, 
motsvarande minst 1 % av den regionala 
sysselsättningen mätt på NUTS II-nivå.

Or. en

Motivering

Kriteriet på minst 1 000 uppsägningar är alldeles för högt ställt för att mäta hur allvarliga de 
ekonomiska störningarna är, om man i enlighet med vad som anges i förordningen vill 
inbegripa de små och medelstora företagen som, i själva verket, är de som drabbas hårdast 
av handelns liberalisering och som i första hand faller offer för konsekvenserna av 
strukturförändringarna inom världshandeln. Den föreslagna sexmånadersperioden framstår 
som mycket kort om man vill mäta de ekonomiska störningarna.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 28
Artikel 2, led b

b) minst 1 000 arbetstagare sägs upp under 
en sexmånadersperiod på ett eller flera
företag inom en sektor, mätt på 
NACE 2-nivå, motsvarande minst 1 % av 
den regionala sysselsättningen mätt på 
NUTS II-nivå.

b) minst 750 arbetstagare sägs upp under en 
sexmånadersperiod på ett eller flera företag 
inom en sektor, mätt på NACE 2-nivå, 
motsvarande minst 1 % av den regionala 
sysselsättningen mätt på NUTS II-nivå.

Or. it

Motivering

Med beaktande av att företagens storlek varierar i de olika EU-länderna bör villkoret om 
uppsägning av 750 personer vara ett kriterium som kan godtas av alla EU:s medlemsländer 
utan att principen om lika behandling av medlemsstaterna äventyras.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 29
Artikel 2, stycke 1a (nytt)

Även i de fall då kvantitetskriterierna enligt 
punkt a och b ovan inte är uppfyllda kan 
kommissionen göra bedömningen att en 
medlemsstat får ansöka om stöd från 
fonden om detta vederbörligen motiveras av 
de särskilda förhållanden som råder i 
medlemsstaten.

Or. el

Motivering

Det är viktigt att förordningen även innehåller ett politiskt bedömningskriterium för urvalet 
av sökandena så att den strikthet en exakt siffra innebär inte gör det omöjligt för fonden att 
ingripa då övriga föreskrivna villkor är uppfyllda. Till exempel kan inte Malta eller Cypern 
lyda under samma kvantitetskriterier som Tyskland, Storbritannien eller andra stora 
medlemsstater. Det skulle i så fall innebära att bara ett begränsat antal medlemsstater kunde 
utnyttja fonden.
.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 30
Artikel 3

Ett ekonomiskt stöd inom ramen för denna 
förordning skall lämnas till åtgärder vilka 
som en del av ett samordnat paket med 
individanpassade tjänster syftar till att 
återintegrera uppsagda arbetstagare på 
arbetsmarknaden, däribland

Ett ekonomiskt stöd inom ramen för denna 
förordning skall lämnas till följande:

Åtgärder vilka som en del av ett samordnat 
paket med individanpassade tjänster syftar 
till att återintegrera uppsagda arbetstagare på 
arbetsmarknaden, däribland

a) aktiva arbetsmarknadsåtgärder, t.ex. stöd i 
arbetssökandet, yrkesvägledning, 
skräddarsydd utbildning och 
vidareutbildning, bl.a. för förvärv av IT-
kunskaper, outplacement och 
entreprenörskapsfrämjande åtgärder eller 

a) aktiva arbetsmarknadsåtgärder, t.ex. stöd i 
arbetssökandet, yrkesvägledning, 
skräddarsydd utbildning och 
vidareutbildning, bl.a. för förvärv av IT-
kunskaper, outplacement och 
entreprenörskapsfrämjande åtgärder eller 
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stöd till egenföretagande, stöd till egenföretagande,
b) speciella tidsbegränsade understöd till 
yrkesverksamma, t.ex. understöd till 
arbetssökande, flyttbidrag, understöd till 
personer som deltar i utbildning och 
tillfälliga lönetillägg för arbetstagare som är 
50 år och äldre som är beredda att ta ett 
arbete med lägre lön.

b) speciella tidsbegränsade understöd till 
yrkesverksamma, t.ex. understöd till 
arbetssökande, flyttbidrag, understöd till 
personer som deltar i utbildning och 
tillfälliga lönetillägg för arbetstagare som är 
50 år och äldre som är beredda att ta ett 
arbete med lägre lön.
1a. Mikrofinansiering och åtgärder till 
förmån för social integrering, till stöd för 
programmet för konkurrenskraft och 
innovation samt Europeiska 
investeringsfondens system Jeremie (Joint 
European Resources for Micro to Medium-
sized Enterprises.

Or. en

Motivering

En del av bidragen från fonden bör användas till stöd för de åtgärder vi har i dag för att 
underlätta anpassningen till strukturomvandlingen.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 31
Artikel 3, led a

a) aktiva arbetsmarknadsåtgärder, t.ex. stöd i 
arbetssökandet, yrkesvägledning, 
skräddarsydd utbildning och 
vidareutbildning, bl.a. för förvärv av 
IT -kunskaper, outplacement och 
entreprenörskapsfrämjande åtgärder eller 
stöd till egenföretagande,

a) aktiva arbetsmarknadsåtgärder, t.ex. stöd i 
arbetssökandet, yrkesvägledning, 
skräddarsydd utbildning och 
vidareutbildning, bl.a. för förvärv av 
IT -kunskaper och 
entreprenörskapsfrämjande åtgärder eller 
stöd till egenföretagande, bland annat 
mikrokrediter,

Or. en

Motivering

Stödet till outplacement utgår eftersom det här specifika verktyget, som företagen använder 
för att mildra konsekvenserna av uppsägningar, bör betalas av arbetsgivaren. Det införs en 
uttrycklig hänvisning till mikrokrediter, som är ett användbart verktyg.
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Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 32
Artikel 3, led b

b) speciella tidsbegränsade understöd till 
yrkesverksamma, t.ex. understöd till 
arbetssökande, flyttbidrag, understöd till 
personer som deltar i utbildning och 
tillfälliga lönetillägg för arbetstagare som 
är 50 år och äldre som är beredda att ta ett 
arbete med lägre lön.

utgår

Or. cs

Motivering

Denna bestämmelse strider mot förordningens rättsliga grund i och med att den berör socialt 
välstånd snarare än ekonomisk och social sammanhållning. Den går också emot 
subsidiaritetsprincipen eftersom gemenskapens åtgärder i detta fall enbart skulle ersätta 
medlemsstaternas åtgärder och inte tillföra något mervärde. Sist men inte minst vore det 
förnuftigt att avsätta begränsade medel från fonden för utveckling av det drabbade företaget 
och för att öka de uppsagda arbetstagarnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 33
Artikel 3, led b

b) speciella tidsbegränsade understöd till 
yrkesverksamma, t.ex. understöd till 
arbetssökande, flyttbidrag, understöd till 
personer som deltar i utbildning och 
tillfälliga lönetillägg för arbetstagare som 
är 50 år och äldre som är beredda att ta ett 
arbete med lägre lön.

b) speciella tidsbegränsade understöd till 
yrkesverksamma, t.ex. understöd till 
arbetssökande, flyttbidrag och understöd till 
personer som deltar i utbildning.

Or. en

Motivering

Det ovanstående avsnittet utgår eftersom det innebär en form av åldersdiskriminering som 
strider mot artikel 13 i EG-fördraget och som går utöver vad som är lämpligt och nödvändigt 
för att nå det eftersträvade målet (se EG-domstolens dom i mål C-144/04).
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 34
Artikel 5, punkt 1

1. Medlemsstaten skall till kommissionen 
lämna in en ansökan om stöd från fonden 
inom tio veckor från den dag då de villkor 
som anges i artikel 2 för att fondens medel 
skall kunna tas i anspråk är uppfyllda. 

1. Medlemsstaten skall till kommissionen 
lämna in en ansökan om stöd från fonden 
inom tolv veckor från den dag då de villkor 
som anges i artikel 2 för att fondens medel 
skall kunna tas i anspråk är uppfyllda och i 
vilket fall som helst från den dag då den 
senaste uppsägningen skedde.

Or. el

Motivering

Tiden måste förlängas så att den räcker till för att samla in den kompletta och detaljerade 
information som krävs enligt artikel 5. I vilket fall som helst måste det stå fullständigt klart 
från vilken dag tidsfristen börjar löpa.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 35
Artikel 5, punkt 2, led a

a) En väl underbyggd analys av sambandet 
mellan uppsägningarna och de 
genomgripande strukturförändringarna inom 
världshandeln, belägg för antalet uppsagda 
samt en redovisning av den oförutsägbara 
karaktären av dessa uppsägningar.

a) En väl underbyggd analys av sambandet 
mellan uppsägningarna och de 
genomgripande strukturförändringarna inom 
världshandeln och belägg för antalet 
uppsagda .

Or. de

Motivering

Det kan endast med svårighet fastställas om strukturförändringarna kunnat förutsägas på 
förhand eller inte. Dessutom kan också massiva strukturförändringar  av ett slag som kunnat 
förutsägas få svåra sociala konsekvenser.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 36
Artikel 5, punkt 5

5. Kommissionen skall på grundval av de 5. Kommissionen skall på grundval av de 
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upplysningar som avses i punkt 2 och i 
samarbete med medlemsstaten bedöma om 
villkoren för ekonomiskt stöd i enlighet med 
denna förordning är uppfyllda.

upplysningar som avses i punkt 2 och i 
samarbete med medlemsstaten inom 
trettio dagar från mottagandet av ansökan
bedöma om villkoren för ekonomiskt stöd i 
enlighet med denna förordning är uppfyllda.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att man i förordningen anger inom vilken tidsfrist kommissionen skall bedöma 
ansökningarna om ekonomiskt stöd.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 37
Artikel 6, punkt 2

2. Stöd från fonden skall komplettera 
medlemsstatens åtgärder på nationell, 
regional och lokal nivå.

2. Stöd från fonden skall komplettera 
medlemsstatens åtgärder på nationell, 
regional och lokal nivå. I enlighet med 
punkt 5 kan dessa åtgärder omfatta 
åtgärder som samfinansieras genom 
strukturfonderna.

Or. en

Motivering

Komplementariteten och samordningen med åtgärder som samfinansieras genom 
strukturfonderna kan stärka samordningen av fondens medel och annan gemenskapspolitik, 
vilket påpekas i skäl 4–5.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 38
Artikel 6, punkt 5

5. Medlemsstaterna skall se till att de 
specifika åtgärder som får stöd genom 
fonden inte dessutom får något bistånd 
genom andra finansieringsinstrument som 
antagits av gemenskapen. 

5. Medlemsstaterna skall se till att de 
specifika åtgärder som får stöd genom 
fonden inte dessutom får något bistånd 
genom andra finansieringsinstrument som 
antagits av gemenskapen, utom i det fall att 
det handlar om åtgärder av sådant slag som 
avses i artikel 3 första stycket led a. 
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Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 3.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 39
Artikel 7

Kommissionen och medlemsstaterna skall 
främja jämställdhet mellan kvinnor och män 
och se till att det inte sker någon 
diskriminering på grund av kön, ras, 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning vid tilldelningen av stöd från 
fonden.

Kommissionen och medlemsstaterna skall se 
till att jämställdhet mellan kvinnor och män 
och integreringen av 
jämställdhetsperspektivet främjas under de 
olika etapperna av fondernas 
genomförande.

Kommissionen och medlemsstaterna skall 
vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra 
varje form av diskriminering på grund av 
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning under de olika etapperna 
av genomförandet av fonderna och särskilt 
när det gäller tillgång till dessa.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget anpassas denna icke-diskrimineringsklausul till ordalydelsen i 
artikel 16 i rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 40
Artikel 10, punkt 1

1. Kommissionen skall, på grundval av sin 
bedömning enligt artikel 5.5 med särskilt 
beaktande av antalet uppsagda arbetstagare, 
förslagen till åtgärder och de beräknade 
kostnaderna, så snart som möjligt fastställa 

1. Kommissionen skall, på grundval av sin 
bedömning enligt artikel 5.5 med särskilt 
beaktande av antalet uppsagda arbetstagare, 
förslagen till åtgärder och de beräknade 
kostnaderna, inom trettio dagar från 
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det eventuella stödbeloppet inom ramen för 
tillgängliga resurser.

mottagandet av den ansökan som avfattats 
av medlemsstaten i enlighet med artikel 5.2
fastställa det eventuella stödbeloppet inom 
ramen för tillgängliga resurser.

Detta belopp får uppgå till högst 50 % av de 
totala beräknade kostnader som avses i 
artikel 5.2 d.

Detta belopp får uppgå till högst 50 % av de 
totala beräknade kostnader som avses i 
artikel 5.2 d för regioner som omfattas av 
konkurrenskraftsmålet, och till högst 70 % 
av dessa kostnader för regioner som 
omfattas av konvergensmålet.

Or. it

Motivering

Eftersom det handlar om en fond som ingriper i brådskande fall för att hantera 
globaliseringens följder bör kommissionen snabbt fatta beslut om beviljande av ekonomiskt 
stöd. Det är därför nödvändigt att i förordningen ange inom vilken tidsfrist kommissionen 
skall uttala sig om en ansökan om stöd från fonden.

De olika medlemsstaterna i EU har kommit olika långt i den ekonomiska utvecklingen och 
bidraget från fonden bör ta hänsyn till dessa skillnader.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 41
Artikel 10, punkt 1, stycke 2

Detta belopp får uppgå till högst 50 % av de 
totala beräknade kostnader som avses i 
artikel 5.2 d.

Detta belopp får uppgå till högst 75 % av de 
totala beräknade kostnader som avses i 
artikel 5.2 d.

Or. el

Motivering

Ett finansieringsbelopp om 50 % är för begränsat för att kunna tjäna fondens syfte, dvs. att 
visa verklig solidaritet med de lokala, regionala och nationella ekonomier som måste hantera 
globaliseringens svåra konsekvenser.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 42
Artikel 20, stycke 1
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På grundval av den första årsrapporten enligt 
artikel 16 får Europaparlamentet och rådet 
på kommissionens förslag se över denna 
förordning för att säkerställa att fondens mål 
om solidaritet uppfylls och att 
bestämmelserna om fonden på ett adekvat 
sätt beaktar alla medlemsstaters ekonomiska, 
sociala och geografiska egenskaper.

På grundval av den första årsrapporten enligt 
artikel 16 får Europaparlamentet och rådet 
på kommissionens förslag se över denna 
förordning för att säkerställa att fondens mål 
om solidaritet uppfylls och att 
bestämmelserna om fonden på ett adekvat 
sätt beaktar alla medlemsstaters ekonomiska, 
sociala och geografiska egenskaper. Om 
fondens mål inte uppfylls på basis av det 
årliga belopp som står till dess förfogande 
skall kommissionen lägga fram ett förslag 
om en justering av beloppet i fråga.

Or. el

Motivering

När fondens funktion och verksamhet utvärderas bör man utgå från en bedömning av i vilken 
mån de medel som den förfogar över är tillräckliga för att uppfylla de mål som fonden 
inrättats för att uppfylla.


