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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) 
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0608),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 175, 42 og 43 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-
0319/2011),

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af 
Riksdagen i Sverige, Førstekammeret og Andetkammeret i Nederlandene og Senatet i 
Polen, ifølge hvilken udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder 
nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 23. 
februar 20121,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 3. maj 20122,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelserne fra Udvalget om International Handel, Budgetudvalget, 
Budgetkontroludvalget, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling (A7-0005/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C 143 af 22.5.2012, s. 42.
2 Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 175, stk. 3, og artikel 42 og 43,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig
artikel 175, stk. 3,

Begrundelse

Artikel 42 og 43 danner retsgrundlag for medtagelse af landmænd under delegerede 
retsakter. Jeg foreslår at medtage landmænd og selvstændige arbejdstagere på de samme 
vilkår i denne forordning. Der er derfor ikke behov for et særskilt retsgrundlag.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den 26. marts 2010 gav Det 
Europæiske Råd sit samtykke til 
Kommissionens forslag om at iværksætte 
en ny strategi, nemlig Europa 2020. Et af 
de tre prioriterede områder i Europa 2020-
strategien er inklusiv vækst, som realiseres 
ved, at borgerne gennem et højt 
beskæftigelsesniveau, investeringer i 
færdigheder, bekæmpelse af fattigdom og 
modernisering af arbejdsmarkederne, 
uddannelsessystemet og de sociale 
beskyttelsessystemer bliver i stand til at 
håndtere forandringer og opbygge et 
sammenhængende samfund.

(1) Den 26. marts 2010 gav Det 
Europæiske Råd sit samtykke til 
Kommissionens forslag om at iværksætte 
en ny strategi, nemlig Europa 2020. Et af 
de tre prioriterede områder i Europa 2020-
strategien er inklusiv vækst, som realiseres 
ved, at borgerne gennem et højt 
beskæftigelsesniveau, investeringer i 
færdigheder, bekæmpelse af fattigdom og 
modernisering af arbejdsmarkederne, 
uddannelsessystemet og de sociale 
beskyttelsessystemer bliver i stand til at 
håndtere forandringer og opbygge et 
inklusivt, sammenhængende samfund. 
Overvindelse af de negative virkninger af 
globaliseringen kræver også skabelse af 
arbejdspladser overalt i EU og en politik, 
der konsekvent understøtter væksten. 
Fremme af den sociale dialog, forbedring 
af produkternes og 
forbrugerinformationens kvalitet, øget 
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forskning og innovation, skabelse af nye 
offentlige og private redskaber til 
finansiering af økonomien og udvikling af 
små og mellemstore virksomheder er 
effektive værktøjer til at styrke Unionens 
produktionskapacitet.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I sin beslutning af 8. juni 2011 om 
investering i fremtiden: en ny flerårig 
finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa1 gentog Europa-
Parlamentet, at hvis ikke der sker en 
tilstrækkelig forhøjelse af FFR efter 2013, 
vil EU hverken være i stand til at opfylde 
de eksisterende politiske prioriteter, der er 
knyttet til Europa 2020-strategien, eller de 
nye opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, endsige at reagere på 
uforudsete begivenheder; Europa-
Parlamentet påpegede, at man selv med 
en forøgelse af midlerne til den næste 
FFR på 5 % i forhold til 2013-niveauet 
kun vil kunne yde et begrænset bidrag til 
opfyldelsen af EU's vedtagne mål og 
forpligtelser samt af EU's 
solidaritetsprincip; Europa-Parlamentet 
opfordrede Rådet til, hvis det ikke er enig i 
denne fremgangsmåde, at præcisere, 
hvilke af dets politiske prioriteringer eller 
projekter, det vil være indstillet på at 
opgive helt til trods for deres bevislige 
europæiske merværdi;
_______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) I sin beslutning af 8. juni 2011 om 
investering i fremtiden: en ny flerårig 
finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa1 understregede Europa-
Parlamentet, at Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen har 
bidraget til at skabe solidaritet i EU og 
yde støtte til arbejdstagere, der er blevet 
afskediget på grund af de negative følger 
af globaliseringen og den globale 
finansielle og økonomiske krise, hvorfor 
denne støtte bør bevares og styrkes under 
den nye FFR; Europa-Parlamentet mente 
imidlertid, at procedurerne for 
gennemførelse af støtte fra 
Globaliseringsfonden er for tidskrævende 
og omstændelige; Europa-Parlamentet 
opfordrede Kommissionen til at fremsætte 
forslag til, hvordan disse procedurer kan 
forenkles og afkortes fremover;
_______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF) blev oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 
om oprettelse af Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen for 
gyldighedsperioden for den finansielle 
ramme fra 1. januar 2007 til 31. december 

(2) Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF) blev oprettet ved
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 
om oprettelse af Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen for 
gyldighedsperioden for den finansielle 
ramme fra 1. januar 2007 til 31. december 
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2013, med henblik på at give Unionen 
mulighed for at udvise solidaritet med de 
arbejdstagere, der afskediges som følge af 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, der 
kan tilskrives globaliseringen, og hjælpe 
dem med hurtigt at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet. Denne oprindelige 
målsætning for EGF er fortsat gyldig.

2013. Fonden giver Unionen mulighed for 
at udvise solidaritet med de arbejdstagere, 
der afskediges som følge af ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, der kan 
tilskrives globaliseringen, men kan også 
intervenere på små arbejdsmarkeder, selv 
hvis antallet af afskedigelser er under 
minimumsgrænsen for mobilisering af 
fonden. EGF bør så vidt muligt forenkle 
sine procedurer for at muliggøre hurtig 
intervention og – ved at gøre brug af 
ekspertisen hos lokale og regionale 
organer – sikre synergier med andre EU-
fonde. Den oprindelige målsætning for 
EGF er forsat gyldig, idet den – omend i 
beskeden målestok – gør det muligt at yde 
skræddersyede tjenester til arbejdstagere, 
der har mistet deres job.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om et budget 
for Europa 2020 anerkendes EGF's rolle 
som en fleksibel fond, der skal støtte 
arbejdstagere, der mister deres arbejde, og 
hjælpe dem med så hurtigt som muligt at 
finde et andet arbejde. Unionen bør i den 
flerårige finansielle rammes 
gyldighedsperiode fra 1. januar 2014 til 31. 
december 2020 fortsat yde specifik 
engangsstøtte til fremme af de afskedigede 
arbejdstageres tilbagevenden til 
beskæftigelse inden for områder, sektorer 
og geografiske områder eller på 
arbejdsmarkeder, der kommer ud for 
pludselige, alvorlige økonomiske 
forstyrrelser. I betragtning af formålet, som 
er at yde støtte i nødsituationer og under 
usædvanlige omstændigheder, bør EGF 

(3) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om et budget 
for Europa 2020 anerkendes EGF's rolle 
som en fleksibel fond, der skal støtte 
arbejdstagere, der mister deres arbejde, og 
hjælpe dem med så hurtigt som muligt at 
finde et andet arbejde. Unionen bør i den 
flerårige finansielle rammes 
gyldighedsperiode fra 1. januar 2014 til 31. 
december 2020 fortsat yde specifik 
engangsstøtte til fremme af de afskedigede 
arbejdstageres tilbagevenden til 
beskæftigelse inden for områder, sektorer 
og geografiske områder eller på 
arbejdsmarkeder, der kommer ud for 
pludselige, alvorlige økonomiske 
forstyrrelser. I betragtning af formålet, som 
er at yde støtte i nødsituationer og under 
usædvanlige omstændigheder, bør EGF 
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forblive uden for den flerårige finansielle 
ramme.

forblive uden for den flerårige finansielle 
ramme, da dette giver EU en mekanisme 
for hurtig reaktion med støtte i tilfælde af 
beskæftigelsesproblemer.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I sin beslutning af 8. juni 2011 om 
investering i fremtiden: en ny flerårig 
finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa"1 fandt Parlamentet det 
afgørende at fastholde særlige 
instrumenter (fleksibilitetsinstrumentet, 
Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen, Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond samt reserven til 
nødhjælp), der kan mobiliseres på ad hoc-
basis, ved yderligere at forenkle deres 
anvendelse og tildele dem tilstrækkelige 
midler samt ved eventuelt at oprette nye 
instrumenter i fremtiden og 
understregede, at mobiliseringen af 
sådanne yderligere finansieringskilder 
skal overholde fællesskabsmetoden.
_______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Anvendelsesområdet for forordning 
(EF) nr. 1927/2006 blev udvidet i 2009 ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 546/2009 som led i den 
europæiske økonomiske genopretningsplan 

(4) Anvendelsesområdet for forordning 
(EF) nr. 1927/2006 blev udvidet i 2009 ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 546/2009 som led i den 
europæiske økonomiske genopretningsplan 
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for at inkludere de arbejdstagere, der er 
afskediget som følge af den internationale 
økonomiske og finansielle krise. For at 
gøre det muligt for EGF at intervenere i 
fremtidige krisesituationer bør 
anvendelsesområdet omfatte afskedigelser, 
der opstår som følge af pludselige, 
alvorlige økonomiske forstyrrelser, som 
skyldes en uventet krise, der kan 
sammenlignes med den finansielle og 
økonomiske krise, som ramte 
samfundsøkonomien fra 2008 og 
fremefter.

for at inkludere de arbejdstagere, der er 
afskediget som følge af den internationale 
økonomiske og finansielle krise. Trods 
stærk støtte fra Kommissionen og Europa-
Parlamentet blev forlængelsen af 
kriseundtagelsen blokeret af Det 
Europæiske Råd. I lyset af den 
omstændighed, at 82 % af alle 
ansøgninger til EGF i 2009/2010 var 
baseret på ”kriseundtagelse”, er det 
nødvendigt at gøre det muligt for EGF at 
intervenere i fremtidige krisesituationer.
Dens anvendelsesområde bør omfatte 
afskedigelser, der opstår som følge af 
pludselige, alvorlige økonomiske 
forstyrrelser, som skyldes en uventet krise.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege støtten i Europa-Parlamentet og Kommissionen til en 
forlængelse af kriseundtagelsen og fremhæve behovet for en vedvarende 
kriseinterventionsmekanisme ved at anvende de tilgængelige statistikker til at underbygge 
dette argument.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Uanset eksistensen af EGF bør EU 
og medlemsstaterne iværksætte politikker, 
som fremmer væksten og skabelsen af 
arbejdspladser.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Den skadelige virkning af tab af 
arbejdspladser forværres for visse 
grupper, som finder det vanskeligere at 
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blive reintegreret på arbejdsmarkedet, 
især lavtuddannede eller ufaglærte 
kvindelige arbejdstagere, enlige mødre og 
kvinder med forsørgerpligt; den 
finansielle og økonomiske krise og dens 
indvirkning på reduceret offentlig 
finansiering har ført til yderligere tab af 
arbejdspladser og usikkerhed for 
millioner af kvinder, især de, der er 
engageret på midlertidige kontrakter eller 
deltidskontrakter, og som udfører 
sæsonarbejde; lige adgang til EGF bør 
derfor gælde for alle 
ansættelseskontrakter.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Det Europæiske Overvågningscenter 
for Forandringer, som har sæde i EU's 
agentur Eurofound i Dublin, bistår 
Kommissionen og medlemsstaten i 
kvalitative og kvantitative analyser for at 
bidrage til evalueringen af tendenser 
inden for globalisering og udnyttelse af 
støtte fra EGF, og centret er også godt 
placeret til at foretage evalueringer af de 
aktive arbejdsmarkedspolitiske 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I tråd med meddelelsen om et budget 
for Europa 2020 bør anvendelsesområdet 
for EGF udvides, således at det bliver 
lettere for landmænd at tilpasse sig en ny 
markedssituation som følge af 

udgår
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internationale handelsaftaler inden for 
landbrugssektoren, der fører til en 
ændring i eller en betydelig tilpasning til 
landbrugsaktiviteterne for de berørte 
landmænd og således hjælpe dem med at 
blive mere konkurrencedygtige strukturelt 
set eller lette deres overgang til ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter.

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre den europæiske dimension 
af EGF bør en ansøgning om EGF-støtte 
kunne udløses, når antallet af afskedigelser 
når op på en minimumsgrænseværdi. På 
små arbejdsmarkeder, f.eks. små 
medlemsstater eller afsidesliggende 
regioner, og under usædvanlige 
omstændigheder kan der forelægges 
ansøgninger for et lavere antal 
afskedigelser. Med hensyn til landmænd 
bør de nødvendige kriterier fastsættes af 
Kommissionen i relation til 
konsekvenserne ved den enkelte 
handelsaftale.

(6) For at sikre den europæiske dimension 
af EGF bør en ansøgning om EGF-støtte 
kunne udløses, når antallet af afskedigelser 
når op på en minimumsgrænseværdi. På 
små arbejdsmarkeder, f.eks. små 
medlemsstater eller afsidesliggende 
regioner, og under usædvanlige 
omstændigheder kan der forelægges 
ansøgninger for et lavere antal 
afskedigelser.

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at begrænse den tid, 
Kommissionen bruger på at evaluere 
ansøgningerne, bør medlemsstaterne 
fremsende ansøgningerne på deres eget 
sprog samt på et af EU-institutionernes 
arbejdssprog.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Afskedigede arbejdstagere bør have 
samme adgang til EGF, uanset hvilken 
ansættelseskontrakt eller hvilket 
ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør 
arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse 
og vikaransatte, der er blevet afskediget, 
såvel som ejere og ledere af meget små, 
små og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere, hvis aktivitet 
ophører, og landmænd, som ændrer eller 
tilpasser deres aktiviteter til en ny 
markedssituation som følge af 
handelsaftaler, anses for at være 
afskedigede arbejdstagere i forbindelse 
med denne forordning.

(7) Afskedigede arbejdstagere bør uanset 
deres formelle status have samme adgang 
til EGF, uanset hvilken ansættelseskontrakt 
eller hvilket ansættelsesforhold de har haft. 
Derfor bør arbejdstagere med 
tidsbegrænset ansættelse og vikaransatte, 
der er blevet afskediget, såvel som ejere og 
ledere af meget små, små og mellemstore 
virksomheder og selvstændige 
arbejdstagere, som må ophøre med eller 
ændre deres almindelige aktivitet, anses 
for at være afskedigede arbejdstagere i 
forbindelse med denne forordning.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Med hensyn til landmænd bør EGF's 
anvendelsesområde omfatte modtagere, 
der påvirkes af bilaterale aftaler indgået 
af Unionen i overensstemmelse med 
artikel XXIV i GATT eller multilaterale 
aftaler indgået som led i 

udgår
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Verdenshandelsorganisationen. Det 
omfatter landmænd, der ændrer eller 
tilpasser deres hidtidige 
landbrugsaktiviteter inden for en periode, 
der begynder fra paraferingen af sådanne 
handelsaftaler, og som ophører tre år 
efter deres fulde gennemførelse.

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den økonomiske støtte fra EGF bør 
først og fremmest fokusere på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, 
at afskedigede arbejdstagere hurtigt vender 
tilbage til beskæftigelse enten inden for 
deres oprindelige sektor eller aktivitet, eller 
udenfor, herunder landbrugssektoren. 
Derfor bør der være begrænsninger på de 
tilskud, der medtages i en koordineret 
pakke af individualiserede tilbud.

(9) Den økonomiske støtte fra EGF bør 
først og fremmest fokusere på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, 
at afskedigede arbejdstagere hurtigt vender 
tilbage til varig beskæftigelse enten inden 
for deres oprindelige sektor eller aktivitet, 
eller udenfor, eller i tilfælde af at den 
virksomhed, hvor de er ansat, lukker ned, 
gør det muligt for dem at overtage det i 
form af et kooperativ. Den økonomiske 
støtte bør gå ud over og ikke erstatte 
finansielle forpligtelser, som hører ind 
under medlemsstaternes eller 
virksomhedernes ansvarsområde i medfør 
af national lovgivning eller EU-
lovgivning eller kollektive aftaler. Derfor 
bør der være begrænsninger på de tilskud, 
der medtages i en koordineret pakke af 
individualiserede tilbud, og 
virksomhederne bør have mulighed for og 
tilskyndes til at yde samfinansiering til de 
foranstaltninger, der støttes af EGF.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør foretrække de 
foranstaltninger, der i væsentlig grad vil 
bidrage til de afskedigede arbejdstageres 
beskæftigelsesegnethed, når de udformer 
den koordinerede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger. 
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at 
mindst 50 % af de tiltænkte arbejdstagere 
vender tilbage til beskæftigelse eller til nye 
aktiviteter senest 12 måneder efter 
ansøgningsdatoen.

(10) Medlemsstaterne bør foretrække de 
foranstaltninger, der vil føre til ny 
beskæftigelse for de afskedigede 
arbejdstagere, når de udformer den 
koordinerede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger. 
Foranstaltningerne bør også udformes 
således, at der tages højde for målene i 
Europa 2020-strategien og tage højde for 
fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og 
krævede færdigheder. Medlemsstaterne 
bør bestræbe sig på, at alle de tiltænkte 
arbejdstagere vender tilbage til bæredygtig 
beskæftigelse af høj kvalitet eller til nye 
aktiviteter senest tre måneder efter 
gennemførelsen af foranstaltningerne.

Begrundelse

En del af EGF's merværdi er, at den kan supplere og styrke andre EU-initiativer. EGF skal 
levere skræddersyede individualiserede pakker til arbejdstagere, men pakkerne skal bidrage 
til at nå målene i Europa 2020-strategien, og der skal findes en balance mellem de to krav.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Medlemsstaterne bør tage særligt 
hensyn til ugunstigt stillede arbejdstagere, 
herunder unge arbejdstagere, ældre 
arbejdstagere og dem der risikerer 
fattigdom, når de udformer den 
koordinerede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, i 
betragtning af, at disse grupper oplever 
særlige problemer med at komme tilbage i 
beskæftigelse på grund af krisen og 
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globaliseringen.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Respekten for ligestilling mellem 
kønnene er bekræftet i hele Europa 2020-
strategien som en af Unionens 
kerneværdier. Princippet om lige 
behandling af mænd og kvinder og den 
europæiske ligestillingspagt 2011-2020 
bør derfor sikre, at gennemførelsen af de 
prioriteter, der finansieres fra EGF, 
bidrager til opnåelse af ligestilling mellem 
mænd og kvinder.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at støtte de afskedigede 
arbejdstagere effektivt og hurtigt bør 
medlemsstaterne gøre deres bedste for at 
forelægge fuldstændige ansøgninger. Det 
bør kun undtagelsesvist og tidsbegrænset 
være muligt at levere yderligere 
oplysninger.

(11) En af årsagerne til underudnyttelsen 
af EGF er, som Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg har 
bemærket, er den langsomme procedure 
for mobilisering af fonden. For at støtte de 
afskedigede arbejdstagere effektivt og 
hurtigt bør medlemsstaterne i samarbejde 
med myndigheder på alle berørte niveauer
gøre deres bedste for at forelægge 
fuldstændige ansøgninger i god tid, og de 
europæiske institutioner bør gøre deres 
yderste for at vurdere dem hurtigt. Dette 
kan fremmes ved bilateralt proaktivt 
samspil og klar kommunikation mellem 
Kommissionen og de nationale 
forvaltningsmyndigheder. Kommissionen 
bør hurtigt beslutte, om den vil acceptere 
eller afvise ansøgningerne for at sikre 
fondens effektivitet. Det bør kun 
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undtagelsesvist og tidsbegrænset være 
muligt at levere yderligere oplysninger.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I overensstemmelse med princippet 
om sund finansiel forvaltning bør den 
økonomiske støtte fra EGF ikke erstatte 
støtteforanstaltninger, som er tilgængelige 
for afskedigede arbejdstagere i EU's 
strukturfonde eller i andre af EU's 
politikker eller programmer.

(12) I overensstemmelse med princippet 
om sund finansiel forvaltning bør den 
økonomiske støtte fra EGF ikke erstatte –
og hvor der er muligt supplere –
støtteforanstaltninger, som er tilgængelige 
for afskedigede arbejdstagere i EU's 
strukturfonde eller i andre af EU's 
politikker eller programmer, navnlig Den 
Europæiske Socialfond.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør inkluderes særlige 
bestemmelser med hensyn til 
informations- og 
kommunikationsaktiviteter vedrørende 
EGF-sager og –resultater. For at sikre en 
større effektivitet i kommunikationen til 
den brede offentlighed og stærkere 
synergieffekter mellem de 
kommunikationsaktiviteter, der 
iværksættes på Kommissionens initiativ, 
bør de ressourcer, der er afsat til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning også omfatte 
videreformidlingen af Unionens politiske 
prioriterede områder, under forudsætning 
af at disse vedrører de generelle 
målsætninger i denne forordning.

(13) I betragtning af at der er ringe 
kendskab til EGF i medlemsstaterne, bør 
der inkluderes særlige bestemmelser med 
hensyn til information og bevidstgørelse 
om fondens aktiviteter, fremhævelse af 
eksempler på bedste praksis og EGF-
resultater. For at sikre, at borgerne er 
fuldt informerede, og især at 
arbejdsgivere og ejere af små og 
mellemstore virksomheder har kendskab 
til fonden, bør de ressourcer, der er afsat til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning, gælde for alle 
relevante aktører og også omfatte 
videreformidlingen af Unionens politiske 
prioriterede områder, under forudsætning 
af at disse værdier vedrører de generelle 
målsætninger i denne forordning.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre, at Unionens udtryk for 
solidaritet med arbejdstagere ikke bringes i 
fare gennem manglende ressourcer til 
medlemsstaternes samfinansiering, bør 
samfinansieringssatsen gradueres, dvs. en 
støtte på maksimalt 50 % af 
omkostningerne til pakken og dens 
gennemførelse som en standardsats, med 
mulighed for at hæve denne sats til 65 %
for ansøgninger fra de medlemsstater, på 
hvis område mindst én region på NUTS 
II-niveau er støtteberettiget under 
strukturfondenes konvergensmål.

(14) For at sikre, at Unionens udtryk for 
solidaritet med arbejdstagere ikke bringes i 
fare gennem manglende ressourcer til 
medlemsstaternes samfinansiering, bør 
samfinansieringssatsen gradueres, dvs. en 
støtte på maksimalt 60 % af 
omkostningerne til pakken og dens 
gennemførelse som en standardsats, højst 
70 % for ansøgninger fra en medlemsstat, 
der er berettiget til støtte under forordning 
XX/XXXX om Samhørighedsfonden, og 
højst 80 % for ansøgninger fra en 
medlemsstat, der modtager støtte under en 
af betingelserne i artikel 77 i forordning 
(EF) nr. 1083/20061, eller fra den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet.
___________
1 EFT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

Begrundelse

Samfinansiering er et stort problem for mange medlemsstater, og nogle medlemsstater 
ansøger ikke om støtte fra EGF på grund af den lave samfinansieringssats. Derfor er der 
tilføjet et ekstra niveau, hvor visse medlemsstater kan drage fordel af en højere 
samfinansieringssats. Dette vil hjælpe til at sikre en større udnyttelse af fonden og hjælpe 
arbejdstagere med økonomiske vanskeligheder i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at gøre det lettere at gennemføre 
denne forordning bør udgifterne være 
støtteberettiget enten fra den dato, på 
hvilken en medlemsstat bliver pålagt 

(15) For at gøre det lettere at gennemføre 
denne forordning bør udgifterne være 
støtteberettiget enten fra den dato, på 
hvilken en medlemsstat bliver pålagt 
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administrative udgifter for at gennemføre 
EGF, eller fra den dato, på hvilken en 
medlemsstat begynder at yde 
individualiserede tjenester, eller i tilfælde 
af landmænd fra den dato, der er anført i 
en kommissionsretsakt, jf. artikel 4, stk. 3.

administrative udgifter for at gennemføre 
EGF, eller fra den dato, på hvilken en 
medlemsstat begynder at yde 
individualiserede tjenester.

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at dække de behov, der måtte 
opstå i de sidste måneder af året, er det 
nødvendigt at sikre, at mindst en fjerdedel 
af EGF's maksimale årlige midler er til 
rådighed den 1. september. Økonomisk 
støtte, der udbetales i den resterende del 
af året, bør tildeles under hensyntagen til 
det generelle loft for støtte til landmænd i 
den flerårige finansielle ramme.

(16) For at dække de behov, der måtte 
opstå i de sidste måneder af året, er det 
nødvendigt at sikre, at mindst en fjerdedel 
af EGF's maksimale årlige midler er til 
rådighed den 1. september.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at dække det øgede behov, som 
især opstår i årets første måneder, hvor 
det er vanskeligere at opnå overførsler fra 
andre budgetposter, bør der sikres et 
passende antal betalingsbevillinger via 
EGF-budgetposten og den årlige 
budgetprocedure.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I de afskedigede arbejdstageres 
interesse bør medlemsstaterne og de EU-
institutioner, der er inddraget i 
beslutningstagningsprocessen i forbindelse 
med EGF, gøre deres bedste for at 
begrænse behandlingstiden og forenkle 
procedurerne.

(18) I de afskedigede arbejdstageres 
interesse bør der hurtigt og effektivt ydes 
dynamisk støtte. Medlemsstaterne og de 
EU-institutioner, der er inddraget i 
beslutningstagningsprocessen i forbindelse 
med EGF, bør gøre deres bedste for at 
begrænse behandlingstiden og forenkle 
procedurerne for dermed at træffe en 
velfungerende og hurtig beslutning om 
anvendelse af EGF.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at gøre det muligt for 
Kommissionen løbende at overvåge 
resultater, der er opnået med EGF-støtte, 
bør medlemsstaterne forelægge foreløbige 
og endelige rapporter om gennemførelsen 
af EGF.

(19) For at give Europa-Parlamentet 
politisk kontrol og gøre det muligt for 
Kommissionen løbende at overvåge 
resultater, der er opnået med EGF-støtte, 
bør medlemsstaterne forelægge foreløbige, 
endelige og rettidige rapporter om 
gennemførelsen af EGF.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Målene for denne forordning kan ikke 
i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
omfang og virkninger bedre opnås på EU-
plan; Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 

(21) Målene for denne forordning kan ikke 
i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
omfang og virkninger bedre opnås på EU-
plan; Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
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nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at opnå disse 
mål —

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at opnå disse
mål og bør derfor medtages under den 
tilhørende budgetpost

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med EGF er at bidrage til 
økonomisk vækst og beskæftigelse i 
Unionen ved at give Unionen mulighed for 
at udvise solidaritet med de arbejdstagere, 
der afskediges som følge af 
gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, der kan 
tilskrives globaliseringen, handelsaftaler, 
der påvirker landbruget, eller en uventet 
krise, og hjælpe dem økonomisk med 
hurtigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet 
eller med at ændre eller tilpasse deres 
landbrugsaktiviteter.

Formålet med EGF er at bidrage til 
intelligent, inklusiv og bæredygtig 
økonomisk vækst og bæredygtig 
beskæftigelse i Unionen ved at give 
Unionen mulighed for at udvise solidaritet 
med de arbejdstagere, der afskediges som 
følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, der 
kan tilskrives globaliseringen, eller en 
uventet krise, og hjælpe dem økonomisk 
med hurtigt at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet eller med at ændre deres 
aktiviteter.

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der får økonomisk støtte 
af fonden, jf. artikel 2, litra a) og b), har til 
formål at sikre, at mindst 50 % af de
arbejdstagere, der deltager i disse 

Foranstaltninger, der får økonomisk støtte 
af fonden, jf. artikel 2, litra a) og b), har til 
formål at sikre, at alle arbejdstagere, der 
deltager i disse foranstaltninger, finder 
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foranstaltninger, finder stabil beskæftigelse 
inden for et år at regne fra datoen for 
ansøgningen.

bæredygtig beskæftigelse eller bliver 
inddraget i en ny aktivitet inden for seks 
måneder efter gennemførelsen af 
foranstaltningerne. Dette mål bør 
reevalueres som led i midtvejsrevisionen 
af forordningen.

Begrundelse

Et år efter datoen for ansøgningen er for tidligt til at måle tilbagevendelsesprocenten, da 
nogle medlemsstater ikke iværksætter alle foranstaltningerne, før de får en godkendelse. 
Desuden bliver arbejdstagere, som deltager i kurser med en varighed på et år eller mere, ikke 
medtaget. Afslutningen af gennemførelsesperioden, dvs. to år efter ansøgningsdatoen vil give 
et mere nøjagtigt til, især hvad angår bæredygtig beskæftigelse.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 2 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
som følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, der 
kan tilskrives globaliseringen, og som især 
har givet sig udslag i en væsentlig stigning 
i importen til Unionen, et hurtigt fald i 
EU's markedsandel i en given sektor eller 
udflytning af aktiviteter til tredjelande, og 
hvor disse afskedigelser har en betydelig 
negativ indvirkning på den lokale, 
regionale eller nationale økonomi

(a) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
som følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, der 
kan tilskrives globaliseringen, og som især 
har givet sig udslag i en væsentlig ændring 
af eksport-import-mønstrene i Unionens 
handel med varer og tjenesteydelser, et 
fald i EU's markedsandel i en given sektor 
eller udflytning af aktiviteter til 
tredjelande, og hvor disse afskedigelser har 
en betydelig negativ indvirkning på den 
lokale, regionale eller nationale økonomi

Begrundelse

Alle store ændringer, der forårsages af åbenhed inden for handel, bør være dækket, selv om 
faldet sker i langsomt tempo.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
som et resultat af alvorlige forstyrrelser i 
den lokale, regionale eller nationale 
økonomi forårsaget af en uventet krise, for 
så vidt som der kan etableres en direkte og 
påviselig forbindelse mellem 
afskedigelserne og denne krise

(b) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
som et resultat af alvorlige forstyrrelser i 
den lokale, regionale eller nationale 
økonomi forårsaget af en uventet krise, 
herunder finansielle og økonomiske 
kriser, for så vidt som der kan etableres en 
direkte og påviselig forbindelse mellem 
afskedigelserne og denne krise

Begrundelse

Det er vigtigt at medtage økonomiske og finansielle kriser i denne forordnings 
anvendelsesområde. Ordet krise betyder selvfølgelig enhver form for krise, men i betragtning 
af det mindretal i Rådet, der blokerer for forlængelsen af den nuværende kriseundtagelse, er 
formålstjenligt at foretage en præcisering ved at tilføje "økonomiske" og "finansielle".

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) arbejdstagere, der har ændret eller 
tilpasset deres hidtidige 
landbrugsaktiviteter i en periode efter 
paraferingen af den handelsaftale, der er 
indgået af Unionen, og som indeholder 
handelsliberaliseringsforanstaltninger for 
den pågældende landbrugssektor, og som 
ophører tre år efter den fulde 
gennemførelse af disse foranstaltninger, 
forudsat at disse handelsforanstaltninger 
har ført til en væsentlig stigning i 
importen til Unionen af et 
landbrugsprodukt eller –produkter, 
ledsaget af et betydeligt fald i priserne på 
sådanne produkter på EU-plan eller 
eventuelt på nationalt eller regionalt plan.

udgår

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) arbejdstagere med 
ansættelseskontrakter, der er 
tidsubegrænsede, og hvis 
ansættelseskontrakt eller -forhold er i 
overensstemmelse med artikel 4, eller

(a) arbejdstagere defineres som personer, 
som har en ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold, som er defineret i 
henhold til den gældende lovgivning i en 
medlemsstat og/eller reguleres af den 
gældende lovgivning i en medlemsstat 
eller i et reelt ansættelsesforhold, uanset 
den kontraktmæssige situation. Dette 
omfatter arbejdstagere med 
tidsbegrænsede kontrakter og 
vikaransatte.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) arbejdstagere, hvis ansættelse er 
tidsbegrænset, jf. Rådets direktiv 
1999/70/EF, hvis ansættelseskontrakt 
eller -forhold er i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra a) eller b), og som 
ophører og ikke fornyes inden for den 
periode, der er fastsat i de samme 
bestemmelser i artikel 4, eller 

udgår

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) vikaransatte, der er defineret i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 

udgår
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artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/104/EF om vikararbejde, 
hvis brugervirksomhed er en virksomhed, 
jf. artikel 4, stk. 1, litra a) og b), og hvis 
udsendelse til brugervirksomheden 
ophører og ikke fornyes inden for den 
frist, som er fastsat i de samme 
bestemmelser i artikel 4, eller 

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) ejere og ledere af meget små, små og 
mellemstore virksomheder og selvstændige 
arbejdstagere European Pact for Gender 
Equality 2011 - 2020, samt alle 
medlemmer af deres husstand, som er 
aktive i virksomheden, forudsat for 
landmændenes vedkommende at de 
allerede fremstillede de produkter, der var 
berørt af den pågældende handelsaftale, 
inden foranstaltningerne for den 
specifikke sektor var blevet gennemført.

(d) ejere og ledere af meget små, små og 
mellemstore virksomheder og selvstændige 
arbejdstagere, samt alle medlemmer af 
deres husstand, som er erklæret for at 
være aktive i virksomheden.

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På små arbejdsmarkeder eller under 
særlige omstændigheder, der er behørigt 
begrundet af den ansøgende medlemsstat, 
kan en ansøgning om økonomisk støtte i 
henhold til denne artikel godkendes, selv 
om de betingelser, der er fastsat i stk. 1, 

2. På små arbejdsmarkeder eller under 
særlige omstændigheder, især hvad angår 
kollektive ansøgninger, der omfatter små 
og mellemstore virksomheder, der er 
behørigt begrundet af den ansøgende 
medlemsstat, kan en ansøgning om 
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litra a) og b), ikke fuldt ud er opfyldt, når 
afskedigelserne har en alvorlig indvirkning 
på beskæftigelsen og den lokale økonomi. 
Medlemsstaten skal specifikt oplyse, 
hvilket interventionskriterium i stk. 1, litra 
a) og b), dens ansøgning ikke fuldt ud 
opfylder.

økonomisk støtte i henhold til denne artikel 
godkendes, selv om de betingelser, der er 
fastsat i stk. 1, litra a) og b), ikke fuldt ud 
er opfyldt, når afskedigelserne har en 
alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og 
den lokale økonomi. Medlemsstaten skal 
specifikt oplyse, hvilket 
interventionskriterium i stk. 1, litra a) og 
b), dens ansøgning ikke fuldt ud opfylder.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen, for så vidt angår 
landmænd, efter paraferingen af en 
handelsaftale og ud fra de tilgængelige 
oplysninger, data og analyser, anser det 
for sandsynligt, at betingelserne for støtte 
i henhold til artikel 2, litra c), er opfyldt 
for et betydeligt antal landmænd, vedtager 
den delegerede retsakter, jf. artikel 24, 
som fastlægger de støtteberettigede 
sektorer eller produkter, beskriver de 
eventuelle berørte geografiske områder, 
fastsætter et maksimalt beløb for eventuel 
støtte på EU-plan, referenceperioderne og 
betingelserne for støtteberettigelse for 
landmænd og fristerne for 
støtteberettigelse for udgifter samt den 
frist, inden for hvilken ansøgningerne 
skal indsendes, og, om fornødent, 
indholdet af disse ansøgninger, jf. artikel 
8, stk. 2.

udgår

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Såfremt ejere og ledere af meget små, 
små og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere ændrer eller for 
landmændenes vedkommende tilpasser 
deres hidtidige aktiviteter, opfattes sådanne 
situationer som afskedigelser i forbindelse 
med denne forordning.

4. Såfremt ejere og ledere af meget små, 
små og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere ændrer eller 
tilpasser deres hidtidige aktiviteter, opfattes 
sådanne situationer som afskedigelser i 
forbindelse med denne forordning.

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) For ejere og ledere af meget små, små 
og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere (herunder 
landmænd), beregnes afskedigelserne 
enten fra datoen for aktiviteternes ophør, 
for så vidt som det er forårsaget af én af de 
i artikel 2 nævnte faktorer og fastslået i 
henhold til national lov eller administrative 
bestemmelser, eller fra den dato, som 
Kommissionen har fastsat i sin delegerede 
retsakt, der er vedtaget i henhold til 
artikel 4, stk. 3.

(c) For ejere og ledere af meget små, små 
og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere beregnes 
afskedigelserne fra datoen for 
aktiviteternes ophør eller ændring i 
aktiviteterne, for så vidt som det er 
forårsaget af én af de i artikel 2 nævnte 
faktorer og fastslået i henhold til national 
lov eller administrative bestemmelser.

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) alle arbejdstagere, der er blevet 
afskediget i henhold til artikel 5, i 
perioden, der er anført i artikel 4, stk. 1, 2 
eller 3

(a) alle arbejdstagere, der er blevet 
afskediget i henhold til artikel 5, i 
perioden, der er anført i artikel 4, stk. 1 
eller 2

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) landmænd, der ændrer eller tilpasser 
deres hidtidige landbrugsaktiviteter som 
følge af Unionens parafering af en 
handelsaftale, der er omtalt i den 
delegerede retsakt, der er vedtaget i 
henhold til artikel 4, stk. 3.

udgår

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ydes økonomisk støtte til aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår 
i en samordnet pakke af individualiserede 
tilbud, som har til formål at lette en 

Der kan ydes økonomisk støtte til aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår 
i en samordnet pakke af individualiserede 
tilbud, som har til formål at lette en 
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tilbagevenden for de ledige arbejdstagere, 
der er tiltænkt støtte, til beskæftigelse, eller 
lette deres etablering som selvstændige 
eller for landmændenes vedkommende 
ændre eller tilpasse deres hidtidige 
aktiviteter. Den samordnede pakke af 
individualiserede tilbud kan bl.a. omfatte:

tilbagevenden for de ledige arbejdstagere, 
der er tiltænkt støtte, til beskæftigelse, eller 
lette deres etablering som selvstændige. 
Den samordnede pakke af 
individualiserede tilbud kan bl.a. omfatte:

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Hjælp til jobsøgning, 
erhvervsvejledning, rådgivning, 
mentorordning, hjælp til outsourcing, 
fremme af iværksætteri, hjælp til at blive 
selvstændig og til etablering af 
virksomheder eller til ændring eller 
tilpasning af aktivitet, herunder 
investeringer i fysiske aktiver,
samarbejdsaktiviteter, skræddersyet 
uddannelse og omskoling, inklusive 
informations- og 
kommunikationsteknologi og attestering 
af erhvervede kvalifikationer.

(a) Skræddersyet uddannelse og 
omskoling, inklusive informations- og 
kommunikationsteknologi og attestering 
af erhvervede kvalifikationer, hjælp til 
jobsøgning, erhvervsvejledning, 
rådgivning, mentorordning, hjælp til 
outsourcing, fremme af iværksætteri, hjælp 
til at blive selvstændig, til etablering af 
virksomheder og til 
medarbejderovertagelse, hjælp til ændring 
af deres tidligere aktiviteter (herunder 
investeringer i fysiske aktiver) og 
samarbejdsaktiviteter.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Særlige tidsbegrænsede 
foranstaltninger, f.eks. tilskud til 
jobsøgning, incitamenter til arbejdsgivere 
med henblik på rekruttering, 
mobilitetstilskud, dagpenge eller 
uddannelsesydelse (herunder ydelse til 
plejere og til vikarordninger inden for 
landbruget), hvor alle foranstaltninger er 
begrænset til varigheden af den 
dokumenterede aktive jobsøgning, den 

(b) Særlige tidsbegrænsede 
foranstaltninger, f.eks. tilskud til 
jobsøgning, mobilitetstilskud, dagpenge 
eller uddannelsesydelse (herunder ydelse 
til plejere), hvor alle foranstaltninger er 
begrænset til varigheden af den 
dokumenterede aktive jobsøgning, den 
livslange læring eller 
uddannelsesaktiviteterne.
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livslange læring eller 
uddannelsesaktiviteterne.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Foranstaltninger, der især skal fremme 
ugunstigt stillede eller ældre arbejdstagere, 
med henblik på at beholde dem på 
arbejdsmarkedet eller få dem til at vende 
tilbage dertil. 

(c) foranstaltninger, der skal tilskynde
ugunstigt stillede arbejdstagere, især unge 
og ældre arbejdstagere og arbejdstagere, 
der risikerer fattigdom, til at blive på 
arbejdsmarkedet eller vende tilbage dertil.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne ved foranstaltningerne 
under litra b) må ikke overstige 50 % af de 
samlede omkostninger ved den 
koordinerede pakke af individualiserede 
tilbud, der er opført i denne bestemmelse.

Omkostningerne ved foranstaltningerne 
under litra b) må ikke overstige 25 % af de 
samlede omkostninger ved den 
koordinerede pakke af individualiserede 
tilbud, der er opført i denne bestemmelse.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne ved investering i fysiske 
aktiver til selvstændig virksomhed og til 
etablering af virksomheder eller til ændret 
eller tilpasset aktivitet må ikke overstige 
35 000 EUR.

Omkostningerne ved investering i fysiske 
aktiver til selvstændig virksomhed, til 
etablering af virksomheder og til 
medarbejderovertagelser eller til ændret 
eller tilpasset aktivitet må ikke overstige 
25.000 EUR.
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Begrundelse

Det foreslåede beløb er skåret ned fra 35 000 EUR til 25 000 EUR af hensyn til 
egenkapitalen. EGF-budgettet til arbejdstagere bliver på ca. 400 mio. EUR pr. år. Hvis der 
var blevet udbetalt 400 mio. EUR i 2011, ville gennemsnitsbeløbet pr. arbejdstager have 
været 23 710 EUR. I 2010 ville det have været 14 888 EUR. Derfor kan tallet 35 000 EUR 
betyde, at nogle arbejdstagere ikke behandles ens. Det forekommer rimeligt at bringe dette tal 
i overensstemmelse med forslaget om mikrofinansiering.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den samordnede pakke af 
individualiserede tilbud er udviklet, så den 
tager hensyn til de underliggende årsager 
til afskedigelser og tager højde for 
fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og 
krævede færdigheder. Den koordinerede 
pakke bør være forenelig med overgangen 
til en ressourceeffektiv og miljømæssigt 
bæredygtig økonomi.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) særlige tidsbegrænsede 
foranstaltninger, som opført i stk. 1, litra 
b), som ikke forudsætter, at de 
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, 
deltager aktivt i jobsøgnings- eller 
uddannelsesaktiviteter

(a) særlige tidsbegrænsede 
foranstaltninger, som opført i stk. 1, litra 
b), som ikke forudsætter, at de 
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, 
deltager aktivt i jobsøgnings- eller 
uddannelsesaktiviteter, foranstaltninger, 
der kan anses som en erstatning for 
arbejdsløshedsydelser
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) særlige tidsbegrænsede 
foranstaltninger som anført i stk. 1, litra 
b), som – selv midlertidigt – erstatter 
foranstaltninger, der hører ind under 
medlemsstaternes ansvarsområde i 
medfør af national lovgivning

Begrundelse

EGF bør tilføre merværdi på en række niveauer, herunder finansiel merværdi. Hvis 
medlemsstaterne har finansielle forpligtelser over for afskedigede arbejdstagere i form af 
tilskud, bør disse forpligtelser opfyldes af den pågældende medlemsstat. Medlemsstaterne kan 
selvfølgelig supplere tilskuddene, og dette ville give arbejdstagerne yderligere incitamenter. 
Ændringsforslaget bidrager også til at sikre, at pengene fra EGF ikke blot anvendes til at 
finansiere alle medlemsstaternes forpligtelser.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) foranstaltninger, som hører ind under 
virksomhedernes ansvarsområde i medfør 
af national lov eller kollektive aftaler.

(b) foranstaltninger, som hører ind under 
virksomhedernes eller medlemsstaternes
ansvarsområde i medfør af national lov, 
EU-lov eller kollektive aftaler, eller som 
kan erstatte disse ansvarsområder.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den koordinerede pakke af 
individualiserede tilbud skal udarbejdes i 
samråd med arbejdsmarkedets parter og 
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de tiltænkte arbejdstagere eller deres 
repræsentanter.

Begrundelse

Midtvejsevalueringen af EGF understregede, at en intensiv individualiseret støtte til 
afskedigede arbejdstagere spillede en væsentlig rolle med hensyn til at sikre de bedste 
resultater. I denne forbindelse skal arbejdstagere eller deres repræsentanter inddrages i 
samrådet, når pakken af individualiserede tilbud udarbejdes. Hvis dette ikke har været 
tilfældet, er der skabt forventninger, som derefter er blevet knust, og resultaterne har heller 
ikke været positive.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På den ansøgende medlemsstats initiativ 
kan der ydes økonomisk støtte til 
forberedende arbejde, forvaltning, 
oplysning, offentlig omtale, kontrol- og 
rapporteringsaktiviteter.

3. På den ansøgende medlemsstats initiativ 
kan der stilles økonomisk støtte på højst 5 
% af den anmodede EGF-støtte til den 
koordinerede pakke af individualiserede 
tilbud til rådighed for forberedende 
arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig 
omtale, kontrol- og rapporteringsaktiviteter 
og for samarbejde med samtlige aktører.

Begrundelse

Det afhænger i høj grad af pakken til arbejdstagere, om EGF bliver en succes, og også af 
fondens rettidighed. Ansøgningerne er forskellige og med sjældent forekommende 
ansøgninger er det ikke sikkert, at medlemsstaterne har den nødvendige ekspertise. Dette kan 
øge omkostningerne. Der skal også i forbindelse med de første ansøgninger gøres en ekstra 
indsats for at sikre et fuldt samarbejde mellem alle partnerne. Efterhånden som 
medlemsstaterne får større ekspertise, kræves der mindre økonomisk støtte.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten forelægger en
fuldstændig ansøgning til Kommissionen 

1. Medlemsstaten forelægger en 
fuldstændig ansøgning til Kommissionen 
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senest 12 uger efter den dato, på hvilken 
betingelserne i artikel 4, stk. 1 eller 2, er 
opfyldt eller om fornødent inden den frist, 
der er fastsat af Kommissionen, jf. artikel 
4, stk. 3. I usædvanlige og behørigt 
dokumenterede tilfælde kan ansøgningen 
suppleres med yderligere oplysninger fra 
den ansøgende medlemsstat senest seks
måneder efter datoen for ansøgningen, 
hvorefter Kommissionen evaluerer 
ansøgningen på baggrund af de 
tilgængelige oplysninger. Kommissionen 
afslutter sin evaluering af ansøgningen 
senest 12 uger efter datoen for modtagelse 
af en fuldstændig ansøgning eller (i 
tilfælde af en ufuldstændig ansøgning) seks 
måneder efter datoen for den oprindelige 
ansøgning, alt efter hvilken dato der ligger 
først.

senest 12 uger efter den dato, på hvilken 
betingelserne i artikel 4, stk. 1 eller 2, er 
opfyldt. I usædvanlige og behørigt 
dokumenterede tilfælde kan ansøgningen 
suppleres med yderligere oplysninger fra 
den ansøgende medlemsstat senest tre
måneder efter datoen for ansøgningen, 
hvorefter Kommissionen evaluerer 
ansøgningen på baggrund af de 
tilgængelige oplysninger. Kommissionen 
afslutter sin evaluering af ansøgningen 
senest 10 uger efter datoen for modtagelse 
af en fuldstændig ansøgning eller (i 
tilfælde af en ufuldstændig ansøgning) seks 
måneder efter datoen for den oprindelige 
ansøgning.

Begrundelse

Da rettidighed er så vigtigt, skal medlemsstaterne bestræbe sig på at sikre, at deres 
ansøgning indgives så hurtigt som muligt. For at muliggøre dette er der blevet foreslået en 
større økonomisk støtte til medlemsstaterne sammen med forslaget om, at et proaktivt 
samarbejde bør være reglen mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) En begrundet analyse af 
årsagssammenhængen mellem 
afskedigelserne og de gennemgribende 
strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, eller de 
alvorlige forstyrrelser i den lokale, 
regionale eller nationale økonomi, som er 
forårsaget af en uventet krise, eller en ny 
markedssituation i landbrugssektoren i 
medlemsstaten, som er en følge af 
virkningerne af en handelsaftale, der er 
paraferet af Den Europæiske Union i 
overensstemmelse med artikel XXIV i 

(a) En begrundet analyse af 
årsagssammenhængen mellem 
afskedigelserne og de gennemgribende 
strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, eller de 
alvorlige forstyrrelser i den lokale, 
regionale eller nationale økonomi, som er 
forårsaget af en uventet krise. Denne 
analyse bygger på statistiske oplysninger 
og andre oplysninger på det mest 
hensigtsmæssige niveau for at 
dokumentere opfyldelsen af 
interventionskriterierne i artikel 4.
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GATT, eller en multilateral aftale, der er 
paraferet som led i 
Verdenshandelsorganisationen, jf. artikel 
4, stk. 3, litra c). Denne analyse bygger på 
statistiske oplysninger og andre 
oplysninger på det mest hensigtsmæssige 
niveau for at dokumentere opfyldelsen af 
interventionskriterierne i artikel 4.

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) såfremt virksomheden fortsætter sine 
aktiviteter efter afskedigelser, bør den 
fremlægge en detaljeret begrundelse for 
sine juridiske forpligtelser og for de 
foranstaltninger, som den har truffet med 
henblik på at tage sig af afskedigede 
arbejdstagere;

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) En overordnet profil af 
færdighederne og en første vurdering af 
arbejdstagernes samlede behov for 
undervisning og uddannelse.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Identifikation, om fornødent, af de 
afskedigende virksomheder, leverandører 
eller producenter i efterfølgende 
produktionsled, sektorer og de kategorier 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte.

(c) Identifikation, om fornødent, af de 
afskedigende virksomheder, leverandører 
eller producenter i efterfølgende 
produktionsled, sektorer og de kategorier 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte,
fordelt på køn og aldersgrupper.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) Det anslåede budget for de enkelte dele 
af den koordinerede pakke af 
individualiserede tilbud til de 
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte.

(e) Det anslåede budget for og beskrivelse 
af de enkelte dele af den koordinerede 
pakke af individualiserede tilbud til de 
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte.

Begrundelse

Ud over selve budgettet skal ansøgningen også indeholde en beskrivelse af alle dele af den 
koordinerede pakke af individualiserede tilbud. Dette vil skabe større klarhed både for EU-
institutionerne og for arbejdstagerne. Det vil også gøre det lettere at foretage en bedre 
endelig vurdering, da resultaterne kan måles i forhold til ansøgningen.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) En beskrivelse af, hvordan 
foranstaltningerne i den koordinerede 
pakke bidrager til at nå målene i Europa 
2020-strategien på nationalt eller 
regionalt plan.

Begrundelse

EGF bør bidrage til at skabe EU-merværdi. En balance mellem pakken af individualiserede 
tilbud til arbejdstagere og målene i EU 2020-strategien ville bidrage til at skabe denne 
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merværdi.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) De anvendte fremgangsmåder ved 
høringen af arbejdsmarkedets parter eller 
andre relevante organisationer.

(g) De anvendte fremgangsmåder ved 
høringen af de arbejdstagere, som 
foranstaltningerne er rettet mod, eller 
disses repræsentanter, arbejdsmarkedets 
parter, lokale og regionale myndigheder
eller andre relevante organisationer.

Begrundelse

Midtvejsevalueringen af EGF understregede, at en intensiv individualiseret støtte til 
afskedigede arbejdstagere spillede en væsentlig rolle med hensyn til at sikre de bedste 
resultater. I denne forbindelse skal arbejdstagere eller deres repræsentanter inddrages i 
samrådet, når pakken af individualiserede tilbud udarbejdes. Hvis dette ikke har været 
tilfældet, er der skabt forventninger, som derefter er blevet knust, og resultaterne har heller 
ikke været positive.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) Navnene på de organer, der 
gennemfører foranstaltningspakken i 
medlemsstaten.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) En erklæring om, at den anmodede 
EGF-støtte overholder de 

(h) En erklæring om, at den anmodede 
ESAF-støtte overholder de 
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proceduremæssige og materielle EU-
bestemmelser om statsstøtte. Samt en 
erklæring om, at de individualiserede 
tilbud ikke erstatter foranstaltninger, som 
hører ind under virksomhedernes 
ansvarsområde i medfør af national lov 
eller kollektive aftaler.

proceduremæssige og materielle EU-
bestemmelser om statsstøtte, samt en 
erklæring, der redegør for, hvorfor de 
individualiserede tilbud ikke erstatter 
foranstaltninger, som hører ind under 
virksomhedernes eller medlemsstaternes
ansvarsområde i medfør af national lov 
eller EU-lov eller kollektive aftaler.

Begrundelse

EGF bør tilføre merværdi på en række niveauer, herunder finansiel merværdi. Hvis 
medlemsstaterne har finansielle forpligtelser over for afskedigede arbejdstagere i form af 
tilskud, bør disse forpligtelser opfyldes af den pågældende medlemsstat. Medlemsstaterne kan 
selvfølgelig supplere tilskuddene, og dette ville give arbejdstagerne yderligere incitamenter. 
Ændringsforslaget bidrager også til at sikre, at pengene fra EGF ikke blot anvendes til at 
finansiere alle medlemsstaternes forpligtelser.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) Kilderne til den nationale 
samfinansiering.

(i) Kilderne til den nationale forudbetaling 
eller samfinansiering og i givet fald anden 
samfinansiering.

Begrundelse

Hvis selskaber eller virksomheder er involveret i samfinansiering af nogle af 
foranstaltningerne, skal dette præciseres.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) Oplysninger om, hvorvidt 
virksomheden – med undtagelse af 
mikrovirksomheder og SMV’er – har 
modtaget statsstøtte eller tidligere 
finansiering fra EU’s Samhørighedsfond 
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eller andre strukturfonde i de sidste fem 
år.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) Om fornødent yderligere krav, som kan 
være fastsat i den delegerede retsakt, der 
er vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3.

udgår

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at øge effektiviteten af EGF bør 
arbejdsmarkedets parter involveres fra 
begyndelsen af proceduren for 
indsendelse af ansøgninger om 
økonomisk støtte fra fonden.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtten til afskedigede arbejdstagere 
supplerer medlemsstaternes 
foranstaltninger på nationalt, regionalt og 
lokalt plan.

1. Støtten til afskedigede arbejdstagere 
supplerer medlemsstaternes 
foranstaltninger på nationalt, regionalt og 
lokalt plan, herunder foranstaltninger 
finansieret af EU-fonde.
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Begrundelse

EGF og ESF er komplementære politikforanstaltninger, og synergier mellem de to fonde kan 
bidrage til at skabe europæisk merværdi.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den økonomiske støtte begrænses til det, 
der er nødvendigt for at udvise solidaritet 
og yde støtte til individuelle afskedigede 
arbejdstagere. De aktiviteter, der støttes af 
EGF, opfylder Unionens lovgivning og den 
nationale lovgivning, herunder 
bestemmelserne om statsstøtte.

2. Den økonomiske støtte begrænses til det, 
der er nødvendigt for at udvise solidaritet 
og yde midlertidig engangsstøtte til 
individuelle afskedigede arbejdstagere. De 
aktiviteter, der støttes af EGF, opfylder 
Unionens lovgivning og den nationale 
lovgivning, herunder bestemmelserne om 
statsstøtte, og de erstatter ikke 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
eller virksomhederne er ansvarlige for.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I overensstemmelse med deres 
respektive ansvar koordinerer 
Kommissionen og den ansøgende 
medlemsstat støtten fra EU's fonde.

3. I overensstemmelse med deres 
respektive ansvar koordinerer 
Kommissionen og den ansøgende 
medlemsstat støtten fra EU's fonde.
Kommissionen og den ansøgende 
medlemsstat holder de involverede aktører 
i ansøgningen underrettet om den løbende 
vurdering af ansøgningen i hele 
ansøgningsprocessen.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den ansøgende medlemsstat sikrer, at de 
specifikke foranstaltninger, der modtager 
økonomisk støtte fra EGF, ikke samtidig 
modtager støtte fra andre af EU's 
finansielle instrumenter.

4. Den ansøgende medlemsstat sikrer, at de 
specifikke foranstaltninger, der modtager 
økonomisk støtte fra EGF, ikke samtidig 
modtager støtte fra andre af EU's 
finansielle instrumenter for at undgå 
undergravning af langsigtede 
programmer såsom strukturfondene, 
herunder Den Europæiske Socialfond 
(ESF).

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen sikrer, at retten til at 
drage nytte af EGF ikke får indflydelse på 
berettigelsen til at modtage andre EU-
midler til andre formål.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder og 
integrering af kønsaspektet fremmes i de 
forskellige gennemførelsesfaser i 
forbindelse med den økonomiske støtte. 
Kommissionen og medlemsstaterne tager 
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering og 
på grund af ansættelseskontraktens eller 
ansættelsesforholdets form, for så vidt 
angår adgangen til støtten og i løbet af de 
forskellige faser af gennemførelsen af den 

Kommissionen og medlemsstaterne 
anvender princippet om lige behandling 
af mænd og kvinder og sikrer, at 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
integrering af kønsaspektet er en integreret 
del af og til fulde fremmes i de forskellige 
gennemførelsesfaser i forbindelse med den 
økonomiske støtte. Kommissionen og 
medlemsstaterne tager alle passende skridt 
til at forhindre enhver forskelsbehandling 
på grund af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering og på grund 
af ansættelseskontraktens eller 
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økonomiske støtte. ansættelsesforholdets form, for så vidt 
angår adgangen til støtten og i løbet af de 
forskellige faser af gennemførelsen af den 
økonomiske støtte.

Begrundelse

Ligestilling mellem mænd og kvinder skal være en integreret del af denne fond. Det er ikke 
tilstrækkeligt blot at fremme kønsaspektet, det skal fremmes til fulde. Endvidere skal 
forskelsbehandling med hensyn til adgangen til fonden være udelukket.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionens tekniske bistand 
omfatter information og vejledning af 
medlemsstaterne vedrørende anvendelse af, 
tilsyn med og evaluering af EGF. 
Kommissionen kan desuden orientere de 
europæiske og nationale 
arbejdsmarkedsparter om anvendelsen af 
EGF.

4. Kommissionens tekniske bistand 
omfatter information og vejledning af 
medlemsstaterne vedrørende anvendelse af, 
tilsyn med og evaluering af EGF. 
Kommissionen orienterer og giver 
samtidig klare retningslinjer til de 
europæiske og nationale 
arbejdsmarkedsparter og relevante lokale 
og regionale myndigheder om 
anvendelsen af EGF.

Begrundelse

Da arbejdsmarkedsparterne er en del af høringsprocessen, er det nødvendigt at sikre, at de 
også orienteres om anvendelsen, overvågningen og vurderingen af fonden.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Kommissionen opretter et 
internetsted, der er tilgængeligt på alle EU-
sprog, med oplysning om EGF, vejledning 
om indgivelse af ansøgninger og 
oplysninger om godkendte og afviste 

2. Europa-Kommissionen vedligeholder og 
opdaterer regelmæssigt et internetsted, der 
er tilgængeligt på alle EU-sprog, med 
oplysning om EGF, vejledning om 
indgivelse af ansøgninger og oplysninger 
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ansøgninger, og fremhæver
budgetmyndighedens rolle.

om godkendte og afviste ansøgninger og 
om budgetmyndighedens rolle.

Begrundelse

Der findes allerede et EGF-internetsted, men Kommissionen skal vedligeholde det og 
opdatere det regelmæssigt.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen gennemfører 
informations- og 
kommunikationsaktiviteter om EGF-sager 
og -resultater.

3. Kommissionen gennemfører 
informations- og 
kommunikationsaktiviteter om EGF-sager 
og –resultater baseret på objektive og 
uafhængige evalueringer med det formål 
at effektivisere EGF og sikre, at EU-
borgere og arbejdstagere har kendskab til 
EGF. Kommissionen rapporterer årligt 
om anvendelse af midlerne land for land 
og sektor for sektor.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ressourcer tildelt til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning skal også omfatte 
videreformidlingen af Unionens politiske 
prioriterede områder, under forudsætning 
af at disse vedrører de generelle 
målsætninger i denne forordning.

4. Ressourcer tildelt til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning skal også omfatte 
videreformidlingen af Unionens politiske 
prioriterede områder, herunder EU's 2020-
strategi og hovedmålene, eftersom disse 
vedrører de generelle målsætninger i denne 
forordning.
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Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 8, stk. 
3, og under særlig hensyntagen til antallet 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, de 
foreslåede foranstaltninger og de 
forventede omkostninger evaluerer og 
foreslår Kommissionen så hurtigt som 
muligt det eventuelle støttebeløbs størrelse 
inden for rammerne af de disponible 
midler. Beløbet må ikke overstige 50 % af 
de samlede anslåede omkostninger, der er 
omtalt i artikel 8, stk. 2, litra e), eller 65 % 
for ansøgninger fra en medlemsstat, på 
hvis område mindst én region på NUTS 
II-niveau er støtteberettiget under 
strukturfondenes konvergensmål. 
Kommissionen vil i sin evaluering af 
sådanne ansøgninger afgøre, om 
samfinansieringssatsen på 65 % er 
berettiget.

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 8, stk. 
3, og under særlig hensyntagen til antallet 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, de 
foreslåede foranstaltninger og de 
forventede omkostninger evaluerer og 
foreslår Kommissionen så hurtigt som 
muligt det eventuelle støttebeløbs størrelse 
inden for rammerne af de disponible 
midler. Beløbet må ikke overstige:

(a) 60 % af de samlede anslåede 
omkostninger, der er omtalt i artikel 8, stk. 
2, litra e), eller

(b) 70 % for ansøgninger fra en 
medlemsstat, der er støtteberettiget under 
forordning XX/XXXX om 
Samhørighedsfonden
(c) 80 % af disse omkostninger for 
ansøgninger fra en medlemsstat, der 
modtager støtte under en af betingelserne 
i artikel 77 i forordning (EF) nr. 
1083/20061 eller fra den europæiske 
finansielle stabilitetsfacilitet
___________
1 EFT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

Begrundelse

Samfinansiering er et stort problem for mange medlemsstater, og nogle medlemsstater 
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ansøger ikke om støtte fra EGF på grund af den lave samfinansieringssats. Derfor er der 
tilføjet et ekstra niveau, hvor visse medlemsstater kan drage fordel af en højere 
samfinansieringssats. Dette vil efter min mening sikre en større udnyttelse af fonden og 
hjælpe arbejdstagere med økonomiske vanskeligheder i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Såfremt Kommissionen på grundlag af 
vurderingen omhandlet i artikel 8, stk. 3, 
konkluderer, at betingelserne for 
økonomisk støtte ikke er opfyldt, 
underretter den snarest den ansøgende 
medlemsstat herom.

3. Såfremt Kommissionen på grundlag af 
vurderingen omhandlet i artikel 8, stk. 3, 
konkluderer, at betingelserne for 
økonomisk støtte ikke er opfyldt, 
underretter den straks den ansøgende 
medlemsstat herom.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udgifter er berettigede til økonomisk støtte 
fra de datoer, der er fastlagt i artikel 8, stk. 
2, litra h), og på hvilke medlemsstaten 
indleder de individualiserede tilbud til de 
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, eller 
iværksætter den administrative udgift, der 
skal gennemføre EGF i henhold til 
henholdsvis artikel 7, stk. 1 og 3. For 
landmænds vedkommende er udgifterne 
berettiget til støtte fra den dato, der er 
fastsat i den delegerede retsakt, som er 
vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3.

Udgifter er berettigede til økonomisk støtte 
fra de datoer, der er fastlagt i artikel 8, stk. 
2, litra f), og på hvilke medlemsstaten 
indleder de individualiserede tilbud til de 
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, eller 
iværksætter den administrative udgift, der 
skal gennemføre EGF i henhold til 
henholdsvis artikel 7, stk. 1 og 3.

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.
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Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Anerkender det presserende behov for 
at træffe beslutninger, der sikrer, at 
arbejdstagere hurtigst muligt involveres i 
disse programmer, og at institutionerne 
bestræber sig på at minimere den tid, det 
tager at behandle ansøgningerne.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen har konkluderet, at 
betingelserne for at mobilisere EGF er 
opfyldt, forelægger den et forslag om at 
anvende den. Beslutningen om at anvende 
EGF træffes af budgetmyndighedens to 
parter i fællesskab. Rådet træffer afgørelse 
med kvalificeret flertal, og Europa-
Parlamentet træffer afgørelse med et flertal 
af sine medlemmer og tre femtedele af de 
afgivne stemmer.

Hvis Kommissionen har konkluderet, at 
betingelserne for at mobilisere EGF er 
opfyldt, forelægger den et forslag om at 
anvende den. Beslutningen om at anvende 
EGF træffes af budgetmyndighedens to 
parter i fællesskab senest en måned efter 
forelæggelsen for budgetmyndigheden. 
Rådet træffer afgørelse med kvalificeret 
flertal, og Europa-Parlamentet træffer 
afgørelse med et flertal af sine medlemmer 
og tre femtedele af de afgivne stemmer.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samtidig med at Kommissionen forelægger 
forslaget til en afgørelse om at anvende 
EGF, forelægger den et forslag om 
overførsel til de relevante budgetposter for 
budgetmyndighedens to parter. Ved 
uenighed indledes der en trepartsprocedure.

Samtidig med at Kommissionen forelægger 
forslaget til en afgørelse om at anvende 
EGF, forelægger den et forslag om 
overførsel til de relevante budgetposter for 
budgetmyndighedens to parter. 
Overførslerne skal gennemføres i 
overensstemmelse med såvel de årlige som 
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de langsigtede budgetprioriteringer. Ved 
uenighed indledes der en trepartsprocedure.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter ikrafttrædelsen af en afgørelse om 
økonomisk støtte i henhold til artikel 15, 
stk. 4, udbetaler Kommissionen den 
økonomiske støtte til medlemsstaten som 
en samlet forudbetaling på mindst 50 % af 
EU's økonomiske støtte til medlemsstaten, 
i princippet inden for 15 dage, om 
nødvendigt ledsaget af foreløbige og 
endelige betalinger. Forudbetalingen 
modregnes, når den endelige 
regnskabsopgørelse vedrørende 
økonomisk støtte foretages, jf. artikel 18, 
stk. 3.

1. Efter ikrafttrædelsen af en afgørelse om 
økonomisk støtte i henhold til artikel 15, 
stk. 4, udbetaler Kommissionen den 
økonomiske støtte til medlemsstaten som 
en enkelt udbetaling, i princippet inden for 
15 dage.

Begrundelse

Den nuværende mekanisme for udbetaling af den økonomiske støtte fungerer godt, og nogle 
medlemsstater skal tilbagebetale støtte, mens andre ikke skal. Tilbageholdelsen af 50 % af 
EU's økonomiske støtte kunne sætte medlemsstaterne under alvorligt økonomisk pres og 
bidrage til en langsommere iværksættelse af leveringen af pakken af individualiserede tilbud.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Detaljerede finansieringsvilkår, 
herunder især satsen for forudbetaling og 
betingelserne for foreløbig og endelig 
betaling, fastsættes af Kommissionen i 
afgørelsen om økonomisk støtte, jf. artikel 
15, stk. 4.

udgår

Foreløbige betalinger sker med henblik på 
at refundere udgifter, som 
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medlemsstaterne har haft i forbindelse 
med støtteberettigede foranstaltninger, 
under forudsætning af at der forelægges 
en omkostningserklæring for 
Kommissionen underskrevet at et 
akkrediteret offentligt organ, jf. artikel 21.

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaten udfører de 
støtteberettigede foranstaltninger, der er 
fastlagt i artikel 6, så hurtigt som muligt, 
men ikke senere end 24 måneder efter 
datoen for ansøgningen i henhold til artikel 
8, stk. 1.

4. Medlemsstaten udfører de 
støtteberettigede foranstaltninger, der er 
fastlagt i artikel 7, så hurtigt som muligt, 
men ikke senere end 24 måneder efter 
datoen for ansøgningen i henhold til artikel 
8, stk. 1. Hvis en afskediget arbejdstager 
imidlertid får adgang til et 
uddannelseskursus med en varighed på to 
år eller mere, bliver kursusgebyret betalt 
for to år, hvis den afskedigede 
arbejdstager deltager i kurset ved starten 
af det næste semester, hvor der er ledige 
pladser, hvilket ikke må være mere end et 
år efter datoen for ansøgningen.

Begrundelse

Nogle arbejdstagere, som havde fået adgang til EGF, blev forhindret i at anvende støtten til 
at deltage i videreuddannelse, hvis kurset havde en varighed på mere end to år. Dette kan 
betyde, at der kun kan ydes støtte til et år af kurset, fordi nogle kurser kun starter i september, 
og fordi medlemsstaterne ikke altid yder støtte fra ansøgningsdatoen. Da afskedigede 
arbejdere normalt ikke har adgang til støtte eller lån, forhindrer denne restriktion dem i at 
deltage i sådanne kurser.
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Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Under ekstraordinære 
omstændigheder, som kræver, at der ydes 
hurtig økonomisk støtte for at redde 
arbejdspladser, som f.eks. i tilfælde af en 
planlagt overtagelse af en virksomhed, 
som er blevet lukket, af de afskedigede 
arbejdstagere, kan det relevante beløb 
ydes i form af forfinansiering eller forud 
af medlemsstaten eller den organisation, 
som medlemsstaten har anerkendt som 
ansvarlig for denne type finansiel 
intervention, eftersom domstolenes 
tidsfrister i forbindelse med overtagelser 
ofte er kortere end tidsfristerne i henhold 
til processen i denne forordning.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Udgifter i henhold til artikel 7, stk. 3, er 
støtteberettigede indtil fristen for 
rapportens forelæggelse.

6. Udgifter i henhold til artikel 7, stk. 3, er 
støtteberettigede indtil fristen for den 
endelige rapports forelæggelse.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om den endelige rapport og ikke om den 
foreløbige rapport.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest 15 måneder efter datoen for 
ansøgningen, jf. artikel 8, stk. 1, eller på 
den dato, som fastlægges ved den 
delegerede retsakt, der vedtages i henhold 
til artikel 4, stk. 3, forelægger 
medlemsstaten en foreløbig rapport for 
Kommissionen om gennemførelsen af den 
økonomiske støtte, herunder finansiering, 
tidsplanlægning og allerede udførte former 
for foranstaltninger, samt om andelen af 
arbejdstagere, der er vendt tilbage til 
beskæftigelse eller har påbegyndt nye 
aktiviteter 12 måneder efter datoen for 
ansøgningen.

1. Senest 18 måneder efter datoen for 
ansøgningen, jf. artikel 8, stk. 1, forelægger 
medlemsstaten en foreløbig rapport for 
Kommissionen om gennemførelsen af den 
økonomiske støtte, herunder finansiering, 
tidsplanlægning og allerede udførte former 
for foranstaltninger, samt om andelen af 
arbejdstagere, der er vendt tilbage til 
beskæftigelse eller har påbegyndt nye 
aktiviteter 15 måneder efter datoen for 
ansøgningen.

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere. Den foreslåede tidsfrist er for kort til at give et nøjagtigt billede af især 
genintegrationsprocenten. Dette gælder navnlig, når medlemsstaterne ikke påbegynder 
gennemførelsesforanstaltningerne, før institutionerne har godkendt fonden.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest seks måneder efter udløbet af 
perioden i artikel 16, stk. 4, forelægger 
medlemsstaten en endelig rapport for 
Kommissionen om anvendelsen af den 
økonomiske støtte med oplysning om, 
hvilken type foranstaltninger der blev 
gennemført, og om de væsentligste 
resultater, hvad der kendetegner de 
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, og 
deres beskæftigelsesstatus sammen med en 
erklæring, hvori de begrunder udgifterne 
og i påkommende tilfælde redegør for 
komplementariteten med foranstaltninger, 
der har fået støtte fra ESF.

2. Senest seks måneder efter udløbet af 
perioden i artikel 16, stk. 4, forelægger 
medlemsstaten en detaljeret rapport for 
Kommissionen om anvendelsen af den 
økonomiske støtte med oplysning om, 
hvilken type foranstaltninger der blev 
gennemført, og om de væsentligste 
resultater, hvad der kendetegner de 
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, og 
deres beskæftigelsesstatus sammen med en 
erklæring, hvori de begrunder udgifterne 
og i påkommende tilfælde redegør for 
komplementariteten med foranstaltninger, 
der har fået støtte fra ESF.
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Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når det er muligt skal data holdes 
adskilt (opdelt) efter køn.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapport hver andet år Årlig rapport

Begrundelse

En årlig rapport er mere hensigtsmæssig end en rapport hvert andet år, da den muliggør en 
reel løbende vurdering af fondens drift. Den bidrager til læring på alle niveauer og til 
gennemførelsen af bedste praksis, og i Globaliseringsfondens tilfælde har dette vist sig at 
være afgørende.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. august hvert andet år og 
første gang i 2015 forelægger Europa-
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om gennemførelsen af aktiviteter i henhold 
til denne forordning og forordning (EF) nr. 
1927/2006 inden for de to foregående år.
Rapporten skal navnlig fokusere på de 
resultater, der er opnået gennem EGF, og 
den skal især indeholde oplysninger om 
indgivne ansøgninger, vedtagne afgørelser, 
støttede foranstaltninger, herunder 
komplementariteten med foranstaltninger, 

1. Senest den 1. juni hvert år, og første 
gang i 2015 forelægger Europa-
Kommissionen en udførlig, kvantitativ og 
kvalitativ rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet om gennemførelsen af aktiviteter 
i henhold til denne forordning og 
forordning (EF) nr. 1927/2006. Rapporten 
skal navnlig fokusere på de resultater, der 
er opnået gennem EGF, og den skal især 
indeholde oplysninger om indgivne 
ansøgninger, vedtagne afgørelser, støttede 
foranstaltninger, herunder statistikker over 
reintegration af arbejdstagere for de 
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der modtager EU-støtte fra andre, navnlig 
ESF, Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og 
om opgørelsen over den tildelte 
økonomiske støtte. Rapporten skal også 
indeholde dokumentation for de 
ansøgninger, der er blevet afvist eller 
reduceret som følge af manglende 
bevillinger eller manglende opfyldelse af 
kriterierne.

enkelte medlemsstater og 
komplementariteten med foranstaltninger, 
der modtager EU-støtte fra andre, navnlig 
ESF, Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og 
om opgørelsen over den tildelte 
økonomiske støtte. Rapporten skal også 
indeholde dokumentation for de 
ansøgninger, der er blevet afvist eller 
reduceret som følge af manglende 
bevillinger eller manglende opfyldelse af 
kriterierne. Når det er muligt, skal alle 
data i rapporten være opdelt efter køn.

Begrundelse

En årlig rapport er mere hensigtsmæssig end en rapport hvert andet år, da den muliggør en 
reel løbende vurdering af fondens drift. Den bidrager til læring på alle niveauer og til 
gennemførelsen af bedste praksis, og i Globaliseringsfondens tilfælde har dette vist sig at 
være afgørende. Det bør desuden fremgå af rapporten, hvordan de trufne foranstaltninger har 
bidraget til reintegrationstallene.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning 
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rapporten fremsendes til Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Regionsudvalget og 
arbejdsmarkedets parter til orientering.

2. Rapporten fremsendes til 
Revisionsretten, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg, 
Regionsudvalget og arbejdsmarkedets 
parter til orientering.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en midtvejsevaluering af de opnåede 
resultaters effektivitet og bæredygtighed 
senest den 30. juni 2018

(a) en midtvejsevaluering af de opnåede 
resultaters effektivitet og bæredygtighed 
senest den 30 juni 2017
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Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en efterfølgende evaluering med hjælp 
fra eksterne eksperter med henblik på 
vurdering af EGF's virkninger og dens 
merværdi senest den 31. december 2022.

(b) en efterfølgende evaluering med hjælp 
fra eksterne eksperter med henblik på 
vurdering af EGF's virkninger og dens 
merværdi senest den 31 december 2021.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning 
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Resultaterne af evalueringen fremsendes 
til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Regionsudvalget og 
arbejdsmarkedets parter til orientering.

2. Resultaterne af evalueringen fremsendes 
til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Revisionsretten, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg, 
Regionsudvalget og arbejdsmarkedets 
parter til orientering. Der bør tages hensyn 
til anbefalingerne i evalueringen, når der 
udfærdiges nye programmer inden for 
området beskæftigelse og sociale 
anliggender.

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Disse evalueringer omfatter tal, der 
viser antallet af ansøgninger og dækker 
udførelsen af programmer land for land 
og sektor for sektor, med henblik på at 
vurdere, om EGF når frem til de 
modtagere, den sigter mod.
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Ændringsforslag 103

Forslag til forordning 
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at sikre, at de støttede udgifter er 
korrekte og i overensstemmelse med 
bestemmelserne og dokumenteret i bilag, 
der kan kontrolleres

(c) at sikre, at de støttede udgifter er lovlige
og i overensstemmelse med 
bestemmelserne og dokumenteret i bilag, 
der kan kontrolleres

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne foretager de påkrævede 
finansielle korrektioner, hvis der 
konstateres en økonomisk 
uregelmæssighed. Disse korrektioner 
består for medlemsstaten i at annullere hele 
den økonomiske støtte eller en del af den. 
Medlemsstaten inddriver ethvert beløb, der 
er gået tabt som følge af en konstateret 
uregelmæssighed, og betaler det tilbage til 
Kommissionen, og hvis medlemsstaten 
ikke tilbagebetaler beløbet inden for den 
fastsatte tidsfrist, betales der morarenter.

3. Medlemsstaterne foretager de påkrævede 
finansielle korrektioner, hvis der 
konstateres en økonomisk 
uregelmæssighed. Disse korrektioner 
består for medlemsstaten i at annullere hele 
den økonomiske støtte eller en del af den. 
Medlemsstaten inddriver ethvert beløb, der 
er gået tabt som følge af en konstateret 
uregelmæssighed, og betaler det tilbage til 
Kommissionen.

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning 
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tager som ansvarlig for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions 
almindelige budget alle nødvendige skridt 
til at kontrollere, at de finansierede 
foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med principperne om 
sund og effektiv finansforvaltning. Det 
påhviler den ansøgende medlemsstat at 

4. Kommissionen tager som ansvarlig for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions 
almindelige budget alle nødvendige skridt 
til at kontrollere, at de finansierede 
foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med principperne om 
sund og effektiv finansforvaltning. Det 
påhviler den ansøgende medlemsstat at 
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sikre, at der forefindes velfungerende 
forvaltnings- og kontrolsystemer. Det 
påhviler Kommissionen at tjekke, at 
sådanne systemer rent faktisk forefindes.

sikre, at der forefindes velfungerende 
forvaltnings- og kontrolsystemer. Det 
påhviler Kommissionen at tjekke, at 
sådanne systemer rent faktisk forefindes.
Hvis der konstateres uregelmæssigheder, 
inddrives uberettiget udbetalte beløb 
primært ved modregning. I givet fald kan 
beskyttelsen af Unionens finansielle 
interesser i henhold til artikel 325 i 
traktaten omfatte effektive, afskrækkende 
sanktioner, der står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen. 

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning 
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Såfremt de faktiske omkostninger ved en 
foranstaltning er mindre end det anslåede 
beløb oplyst i henhold til artikel 15, 
vedtager Kommissionen en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt, som 
kræver, at medlemsstaten tilbagebetaler et 
tilsvarende beløb af den modtagne 
økonomiske støtte.

1. Såfremt de faktiske omkostninger ved en 
foranstaltning er mindre end det anslåede 
beløb oplyst i henhold til artikel 15, og 
såfremt det ikke er muligt at inddrive 
beløbet ved modregning, vedtager 
Kommissionen gennemførelsesretsakter,
som kræver, at medlemsstaten 
tilbagebetaler et tilsvarende beløb af den 
modtagne økonomiske støtte. 

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 21 og 22 forvaltes og 
kontrolleres støtten til landmænd i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. …..om finansiering, forvaltning og 
overvågning i forbindelse med den fælles 
landbrugspolitik.

udgår

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
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arbejdstagere.

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastsatte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i denne 
forordning tillægges for en ubegrænset 
periode fra datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse.
3. Den i artikel 4 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
En afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerende retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 
2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
den frist begge har informeret 
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Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Begrundelse

Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som alle andre afskedigede 
arbejdstagere.
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BEGRUNDELSE

EGF blev oprettet for at give EU et instrument til at vise solidaritet med og yde støtte til 
arbejdstagere, der afskedigedes som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene. Den blev efterfølgende udvidet til at omfatte arbejdstagere, der er 
blevet afskediget som en direkte følge af den globale finansielle og økonomiske krise. I denne 
forbindelse er det meget beklageligt, at "kriseundtagelsen" ikke blev forlænget på grund af et 
blokerende mindretal i Rådet til trods for stærk støtte til dens videreførelse i Kommissionen 
og Europa-Parlamentet. I perioden 2009-2010 var 82 % af ansøgningerne til EGF baseret på 
kriterierne i "kriseundtagelsen", og i samme periode fik 10 % af de afskedigede arbejdstagere 
i EU adgang til fonden. Derfor bør Kommissionens forslag om at medtage en uventet krise i 
anvendelsesområdet for forordningen hilses velkommen, da det gør det muligt for fonden at 
reagere på de afskedigede arbejdstageres reelle behov.

Nogle af Kommissionens forslag imødekommer de bekymringer og henstillinger, der blev 
fremhævet i midtvejsevalueringen af EGF, og skulle derfor resultere i, at EGF kommer til at 
fungere bedre. Der er imidlertid nogle mangler og også et uhensigtsmæssigt forsøg på at få 
EGF til at reagere på handelsaftaler, der vil kunne have en betydelig negativ indvirkning på 
landbrugsproduktionen.

Andre forslag

EGF skal gøres mere attraktiv og brugervenlig for medlemsstaterne. I denne forbindelse bør 
der udfoldes alle tænkelige bestræbelser på at forbedre kommunikationen og samarbejdet 
mellem:

(a) Kommissionen og de nationale/regionale/lokale organer med ansvar for forvaltning af 
fonden, og 

(b) de ansvarlige nationale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, de enkelte arbejdstagere og 
de forskellige involverede organer på nationalt plan. Kommissionen bør sikre, at 
medlemsstaterne har lejlighed til at lære fra bedste praksis og tilbydes den nødvendige 
rådgivning og vejledning, hvor det er nødvendigt. 

Da det er af største vigtighed, at fonden er velplanlagt og forvaltes effektivt, har 
medlemsstaterne og Kommissionen brug for et tilstrækkeligt budget. Der kan optræde højere 
end forventede omkostninger, når man sender en enkelt eller lejlighedsvise ansøgninger til 
fonden, og navnlig i forbindelse med de første ansøgninger. I midtvejsevalueringen anbefales 
det, at "hvis processen skal fungere gnidningsfrit, kræver det omfattende veltilrettelagt 
kommunikation, koordinering og samarbejde". Dette kan vise sig at blive dyrt, men det er 
investering, der betaler sig, da det har vist sig at give bedre resultater.

Fleksibilitet med hensyn til ændring af listen over personlige tjenesteydelser vil øge fondens 
effektivitet ved at gøre den mere lydhør over for arbejdstagernes behov, over for den 
herskende økonomiske situation og over for eventuelle kvalifikationsmangler i økonomien. 

Spørgsmålet om medfinansiering er afgørende for medlemsstaterne, og tærsklen på 50 % har 
vist sig at hindre en mere omfattende brug af fonden. Jeg støtter det aktuelle forslag om at øge 
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medfinansieringssatsen til 65 % for visse medlemsstater, men jeg vil også foreslå en 
automatisk medfinansieringssats på 75 % for medlemsstater, der modtager økonomisk bistand 
under en af betingelserne i artikel 77 i forordning (EF) nr. 1083/2006, ændret ved forordning 
(EU) nr. 1311/2011, eller fra Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet.

Et af de hyppigst fremførte kritikpunkter i forbindelse med EGF er, at den reagerer for 
langsomt. Til trods for den måde, hvorpå fonden er udformet, mener jeg, at det stadig er 
muligt at forbedre dens tidsmæssige effektivitet ved yderligere at forkorte tidsfristerne. 
Medlemsstaterne bør gøre alt, hvad der er muligt for at sikre, at de reagerer på planlagte eller 
annoncerede masseafskedigelser hurtigst muligt og indleder gennemførelsen af 
foranstaltningerne, så snart de ansøger om midler fra fonden. Hvis der er et problem med 
hensyn til ressourcerne, vil en passende fremgangsmåde i medlemsstaterne kunne være at 
begynde med de billigste foranstaltninger først.

Jeg vil opfordre medlemsstaterne til at gøre større brug af undtagelsen i artikel 4, stk. 2, som 
giver medlemsstaterne – men helt afgørende og navnlig mindre medlemsstater eller regioner –
mulighed for at få adgang til EGF, selv om ikke alle interventionskriterierne er opfyldt. Da 
der indtil nu har været en dårlig udnyttelse på baggrund af disse kriterier, foreslår jeg, at 
Kommissionen fremlægger specifikke vejledende dokumenter og relevant information om de 
kriterier, der vil blive anvendt i sådanne tilfælde. Uvished afskrækker medlemsstaterne, da de 
ikke ønsker at give de afskedigede arbejdstagere falske forhåbninger eller spilde tid på 
ansøgninger, der ikke kan accepteres.

Hvis EGF skal medføre en reel merværdi, skal den gå langt videre end det, der allerede 
kræves i national lovgivning, kollektive overenskomster osv. Dette vil sikre arbejdstagerne 
yderligere gevinster og fonden øget synlighed og legitimitet. Medlemsstaterne bør, hvor det er 
muligt, bruge EGF som en mulighed for at udvikle nye, innovative og dynamiske strategier til 
at hjælpe arbejdstagerne tilbage i beskæftigelse.

I midtvejsevalueringen af EGF understregedes det, at en nøglesuccesfaktor i optimeringen af 
dens virkning og merværdi var leveringen af en personlig og mere intensiv pakke af 
foranstaltninger. Dette nødvendiggør en obligatorisk og løbende høring af arbejdstagerne eller 
deres bemyndigede repræsentanter helt fra starten. Desuden er der behov for nogen 
fleksibilitet, hvis arbejdstagerne ønsker at få adgang til kurser af mere end to års varighed. 
EGF bør garantere, at hele kursusgebyret i to år betales, når arbejdstagerne starter på kurset 
ved starten af det næste semester, hvor der er ledige pladser, hvilket ikke må være mere end et 
år efter medlemsstatens indgivelse af den oprindelige ansøgning.

Det foreslåede maksimumsbeløb for den 7-årige periode (2014-2020) er på 3 mia. EUR med 
en maksimal årlig udbetaling på 429 mio. EUR. I begrundelsen foreslås et loft på 
2,5 mia. EUR for landbruget, men dette er blot et loft og ikke et fast beløb. De beløb, der 
udbetales til støttemodtagerne, vil udelukkende afhænge af antallet af ansøgninger i et 
bestemt år. Dette vil også afhænge af den årlige maksimale udbetaling og kravet om, at 
mindst en fjerdel af det årlige maksimum for EGF skal stå til rådighed indtil den 1. september 
hvert år for at dække de behov, der måtte opstå frem til årets udgang. Der er behov for en 
yderligere præcisering fra Kommissionens side af, hvordan pengene vil blive tildelt, såfremt 
ansøgningerne til fonden overstiger den maksimale årlige udbetaling, og når en ansøgning om 
støtte fra fonden indgivet inden 1. september i et bestemt år, indebærer, at hele eller det meste 
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den bevilling, der står til rådighed frem til denne dato, opbruges. 

Forslaget omfatter arbejdstagere med tidsbegrænsede kontrakter og vikaransatte såvel som 
ejere og ledere af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, selvstændige 
arbejdstagere (herunder landmænd) samt alle medlemmer af husstanden, der arbejder i 
virksomheden. Det er vigtigt, at alle arbejdstagere behandles ens og har adgang til EGF på 
samme vilkår, og derfor er forslaget om indførelse af delegerede retsakter om medtagelse af 
landmænd ikke en hensigtsmæssig fremgangsmåde.

Ud fra et landbrugsmæssigt synspunkt ville de foreslåede beløb være helt utilstrækkelige til at 
kompensere for en eventuel omfattende handelsaftale. Ifølge en detaljeret konsekvensanalyse 
foretaget af GD AGRI, ville de mest ambitiøse multilaterale liberaliseringsforhandlinger med 
alle WTO-landene indebære et tab på 7,75 mia. EUR for landmændene. Selv hvis dette beløb 
blev halveret, ville de beløb, der måtte være tilgængelige under EGF, stadig være 
utilstrækkelige. Da den foreslåede periode, i hvilken landmændene vil kunne få adgang til 
fonden, starter ved aftalens indgåelse og slutter tre år efter den fuldstændige gennemførelse af 
denne, begrænser dette beløbet for hver enkelt handelsaftale. Da loftet over de årlige 
udbetalinger fastsættes til 429 mio. EUR, og da der ikke er vished for, hvor store beløb der 
måtte være til rådighed, understreger dette i endnu højere grad den omstændighed, at EGF er 
utilstrækkelig til at kompensere for de reelle forventede tab inden for landbrugssektoren. Jeg 
tror, at landmændene blev medtages i henhold til delegerede retsakter udelukkende for at 
dække Kommissionen ind og gøre det lettere at indgå en handelsaftale, der var uacceptabel for 
landbruget. Hvis en sådan aftale indgås, må EU oprette et separat, skræddersyet instrument 
med et passende budget. Alt andet ville skade landbrugssektoren betydeligt.

Det er nødvendigt, at EU vender tilbage til vækst med et program for dynamisk jobskabelse, 
ellers kan vi opleve et genopsving uden job. EGF kan bidrage til at nå disse mål ved at støtte 
afskedigede arbejdstagere, når de søger beskæftigelse, forbedrer deres 
kvalifikationer/omskoles eller udøver selvstændig virksomhed i overensstemmelse med 2020-
strategien. Ifølge evalueringen af fonden var genansættelsesprocenten på 48,1 %, og i 
størstedelen af tilfældene steg denne procentsats på mellemlang sigt. Det fremgik ligeledes, at 
EGF bistod nogle af de grupper af arbejdstagere, der var sværest at hjælpe. Desuden fremgik 
det, at mange støttemodtagere fik større selvtillid, nye og bedre jobsøgningskvalifikationer og 
andre kvalifikationer og færdigheder, og selv om ikke alle støttemodtagerne fik et job, øgede 
det deres beskæftigelsesevne. Evalueringen viste også, at foranstaltninger medfinansieret af 
EGF ser ud til at bidrage til, at en forværring af arbejdsløshedssituationen undgås.
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UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET

Pervenche Berès
Formand
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
BRUXELLES

Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 2014-
2020) (COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)) 

Fru formand

Med skrivelse af 30. august 2012 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om relevansen 
af at slette artikel 42 og artikel 43 i TEUF som retsgrundlag for forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (2014-2020) under henvisning til, at EMPL's udkast til betænkning 
indeholder et ændringsforslag herom, jf. forretningsordenens artikel 37.

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) blev forelagt af Kommissionen med hjemmel i 
artikel 175 i TEUF samt artikel 42 og 43 i TEUF og blev således forelagt for Parlamentet 
efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Parlamentets Juridiske Tjeneste nåede i et notat af 13. september 2012 frem til den 
konklusion, at hvis de ændringsforslag, der var blevet fremsat i udkastet til betænkning, blev 
vedtaget, burde forslaget have artikel 175 i TEUF som retsgrundlag.

Retsudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen Deres anmodning på sit møde den 
18. september 2012 at udsætte behandlingen af retsgrundlaget indtil efter afstemningen i 
EMPL, således at det bedre at kunne vurdere om en ændring af retsgrundlaget var i 
overensstemmelse med indholdet af betænkningen.. Da EMPL stemte om forslaget på sit 
møde den 6. november 2012 og ændrede retsgrundlaget som foreslået af ordføreren, er jeg nu 
i stand til at fremsende Dem Retsudvalgets udtalelse efter udvalgets møde den 
27. november 2012.

Baggrund for forslaget

1. Forslaget

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprindeligt oprettet for 
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programperioden 2007-20131 for at give Unionen et instrument til at yde specifik 
engangsstøtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer, der skyldes den stadigt tiltagende globalisering af produktion og handelsmønstre. 
I lyset af den finansielle og økonomiske krise i 2008 blev EGF revideret – for perioden fra 
1. maj 2009 til 30. december 2011 – for at yde støtte til arbejdstagere, der afskediges som en 
direkte følge af krisen2. Kommissionen foreslog3 at forlænge denne kriseundtagelse til den 
31. december 2013, dvs. indtil udgangen af gennemførelsesperioden for forordning (EF) 
nr. 1927/2006.

Kommissionen har nu forelagt det pågældende forslag med det formål at sikre, at EGF 
fortsætter med at fungere som et kriseinterventionsinstrument i perioden 2014-2020 i 
overensstemmelse med de grundlæggende principper, der er fastlagt den flerårige finansielle 
ramme 2014 – 2020. Hovedpunkterne i det forslag til forordningen om Globaliseringsfonden, 
der nu foreligger, er: medtagelse af yderligere kategorier af arbejdstagere; dækning af 
virkninger af globaliseringen og uventede kriser samt af negative konsekvenser af nye 
handelsaftaler for landmænd; mere fokus på aktive foranstaltninger ved at indføre en 
begrænsning af de støtteberettigede tilskud; formindskelse af de administrative byrder ved at 
forenkle og afkorte procedurerne.

Hvad angår landmænd, indeholder den foreslåede forordning særlige bestemmelser, der giver 
medlemsstaterne mulighed for at ansøge om tilskud til landmænd for at hjælpe dem med at 
tilpasse sig en ny markedssituation som følge af en handelsaftale indgået af EU for perioden 
fra paraferingen af den relevante aftale indtil tre år efter gennemførelsen af 
liberaliseringsforanstaltningerne, forudsat at de pågældende foranstaltninger har ført til en 
væsentlig stigning i importen til EU ledsaget af et betydeligt fald i priserne på EU-plan eller 
på nationalt eller regionalt plan. Med henblik herpå indeholder forslaget en række 
bestemmelser, der specifikt vedrører landmænd (f.eks. med hensyn til anvendelsesområdet 
(artikel 2, litra c)), interventionskriterierne (artikel 4, stk. 3), støtteberettigede arbejdstagere 
(artikel 6, litra c)), støtteberettigede foranstaltninger (artikel 7, stk. 1), ansøgninger (artikel 8, 
stk. 2, litra a)) og udgifters støtteberettigelse (artikel 14). Nærmere bestemmelser om 
interventionskriterierne defineres af Kommissionen ved delegerede retsakter (artikel 4, stk. 3, 
artikel 24). Finansiel forvaltning af støtten til landmænd foretages i overensstemmelse med 
den kommende forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles 
landbrugspolitik (artikel 23).

2. Betænkning vedtaget i EMPL den 6. november 2012

EMPL-ordføreren, Marian Harkin, foreslog i sit udkast til betænkning at ændre 
Kommissionens forslag, således at de særlige foranstaltninger for landbrugere udgår. 
Landmændene skulle dog stadig være omfattet af den foreslåede forordnings 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den 

Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1).
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) 

nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 167 af 
29.6.2009, s. 26).

3 Kommissionens forslag af 10.6.2011 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 
(COM(2011)0336).
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anvendelsesområde, men underlagt de samme bestemmelser som andre arbejdstagere. 
Hun foreslog endvidere, at artikel 42 og 43 i TEFU blev slettet som retsgrundlag.

Betænkningen, der blev vedtaget i EMPL, følger denne linje ved at slette artikel 42 og 43 i 
TEUF som retsgrundlag. Den fjerner enhver henvisning til landmænd i teksten, herunder alle 
særlige bestemmelser om dem (jf. ændringsforslagene 12, 13, 15, 16, 25, 26, 31, 35, 39, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 59, 70, 84, 89, 93, 106 og 107). Den tilbagevendende begrundelse gennem 
hele betænkningen lyder: "Landmænd er medtaget i denne forordning på samme vilkår som 
alle andre afskedigede arbejdstagere".

3. De omhandlede retsgrundlag

a) Forslagets retsgrundlag

Forslaget er baseret på artikel 175 TEUF samt artikel 42 og 43 TEUF.

Artikel 175 i TEUF har følgende ordlyd:

"Medlemsstaterne fører deres økonomiske politik og samordner denne med henblik på tillige 
at nå de mål, der er fastlagt i artikel 174. Udformningen og gennemførelsen af Unionens 
politikker og aktioner samt gennemførelsen af det indre marked skal ske under hensyntagen 
til målene i artikel 174 og skal bidrage til deres virkeliggørelse. Unionen støtter ligeledes 
denne virkeliggørelse med den virksomhed, som den udøver gennem strukturfondene (Den 
Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Udviklingssektionen, Den 
Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling), Den Europæiske 
Investeringsbank og andre eksisterende finansielle instrumenter.

[...]

Hvis det viser sig nødvendigt med særlige aktioner ud over fondene og med forbehold af de 
foranstaltninger, der træffes som led i Unionens øvrige politikker, kan disse aktioner vedtages 
af Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget."

Artikel 174 TEUF, som der henvises til i artikel 175 TEUF har følgende ordlyd:

"For at fremme en harmonisk udvikling af Unionen som helhed udvikler og fortsætter denne 
sin indsats for at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.

Unionen stræber navnlig efter at formindske forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder.

Blandt de pågældende områder skal der særlig være fokus på landdistrikter, områder i en 
industriel overgangsproces og områder, der lider af alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art, bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede områder 
samt øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder."
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Artikel 42 og 43, som også udgør en del af det retsgrundlag, som Kommissionen har foreslået, 
har følgende ordlyd:

"Artikel 42 i TEUF

Bestemmelserne i kapitlet om konkurrenceregler finder kun anvendelse på produktionen af og 
handelen med landbrugsvarer, i det omfang Europa-Parlamentet og Rådet beslutter dette 
inden for rammerne af de bestemmelser og efter den procedure, der er fastsat i artikel 43, 
stk. 2, samt under hensyntagen til den i artikel 39 angivne målsætning.

Rådet kan på forslag af Kommissionen tillade ydelse af støtte:
(a) med henblik på at beskytte bedrifter, der er ugunstigt stillet som følge af strukturelle eller 
naturbetingede forhold
(b) inden for rammerne af økonomiske udviklingsprogrammer.

EUF-traktatens artikel 43

1. Kommissionen fremlægger forslag vedrørende udarbejdelse og iværksættelse af den fælles 
landbrugspolitik, herunder også om afløsning af nationale markedsordninger med en af de i 
artikel 40, stk. 1, nævnte former for fælles ordning, såvel som om iværksættelsen af de i dette 
afsnit særligt nævnte foranstaltninger.

Disse forslag skal tage hensyn til sammenhængen mellem de landbrugsspørgsmål, som er 
omhandlet i dette afsnit.

2. Europa-Parlamentet og Rådet fastsætter efter den almindelige lovgivningsprocedure og 
efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg den fælles ordning for markederne for 
landbrugsvarer, der er nævnt i artikel 40, stk. 1, samt de øvrige bestemmelser, der er 
nødvendige for at virkeliggøre målsætningerne for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik.

3. Rådet vedtager på forslag af Kommissionen foranstaltninger vedrørende fastsættelse af 
priser, afgifter, støtte og kvantitative begrænsninger samt vedrørende fastsættelse og fordeling 
af fiskeri-muligheder. [...]"

(b) Foreslået ændring af retsgrundlaget

EMPL har anmodet Retsudvalget om en udtalelse om relevansen af at slette artikel 42 og 
artikel 43 i TEUF som retsgrundlag, således at artikel 175 TEUF forbliver det eneste 
retsgrundlag.

Analyse

1. Principper opstillet af Domstolen
Der fremgår visse principper af Domstolens praksis angående valget af retsgrundlag. For det 
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første har valget af rette hjemmel forfatningsretlig betydning1, hvad angår konsekvenserne af 
retsgrundlaget for den materielle kompetence og proceduren. For det andet skal hver 
institution i henhold til artikel 13, stk. 2, i TEU handle inden for rammerne af de beføjelser, 
som er tillagt den ved traktaten2. For det tredje fremgår det af Domstolens praksis, at "valget 
af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal foretages på grundlag af objektive forhold, herunder 
bl.a. retsaktens formål og indhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol"3.
Endelig gælder det med hensyn til flere retsgrundlag, at hvis en gennemgang af en EU-retsakt 
viser, at den har et dobbelt formål, eller at den består af to led, og det ene af disse kan 
bestemmes som det primære eller fremherskende, mens det andet kun er sekundært, skal 
retsakten have en enkelt hjemmel, nemlig den, der kræves af det primære eller fremherskende 
formål eller led4. På den anden side, hvis der med en foranstaltning samtidig forfølges flere 
formål, der på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål er 
sekundært og indirekte i forhold til et andet, skal en sådan foranstaltning være baseret på de 
forskellige relevante traktatbestemmelser5.

2. Forordningens formål og indhold i henhold til Kommissionens forslag
Formålet med den foreslåede forordning er at oprette "Den Europæiske Fond for Tilpasning 
til Globaliseringen (EGF) med en gyldighedsperiode, der svarer til den flerårige finansielle 
rammes gyldighedsperiode, fra 1. januar 2014 til 31. december 2020" (artikel 1, stk. 1), der 
har til formål "at bidrage til økonomisk vækst og beskæftigelse i Unionen ved at give Unionen 
mulighed for at udvise solidaritet med de arbejdstagere, der afskediges som følge af 
gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives 
globaliseringen, handelsaftaler, der påvirker landbruget, eller en uventet krise, og hjælpe dem 
økonomisk med hurtigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller med at ændre eller tilpasse 
deres landbrugsaktiviteter" (artikel 1, stk. 2).

Hvad angår foranstaltningerne vedrørende landmænd, fremgår det af betragtning 5 i forslaget, 
at "anvendelsesområdet for EGF [bør] udvides, således at det bliver lettere for landmænd at 
tilpasse sig en ny markedssituation som følge af internationale handelsaftaler inden for 
landbrugssektoren, der fører til en ændring i eller en betydelig tilpasning til 
landbrugsaktiviteterne for de berørte landmænd og således hjælpe dem med at blive mere 
konkurrencedygtige strukturelt set eller lette deres overgang til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter". I betragtning 8 anføres yderligere argumenter for, at landmænd er omfattet af 
instrumentet.

De foreslåede foranstaltninger for at nå disse mål, og navnlig de specifikke foranstaltninger 
vedrørende landmænd, er nærmere beskrevet ovenfor ("Baggrund for forslaget" under 1).

                                               
1 Udtalelse 2/00, Cartagena-protokollen, Sml. 2001-I, s. 9713, præmis 5; Sag C-370/07, Kommissionen mod

Rådet I, Sml. 2009-I, s. 8917, præmis 46-49; Udtalelse 1/08, almindelig overenskomst om handel med 
tjenesteydelser (GATS), Sml. 2009-I, s. 11129, præmis 110.

2 Sag C-403/05, Parlamentet mod Kommissionen, Sml. 2007-I, s. 9045, præmis 49, og den deri nævnte 
retspraksis.

3 Se senest dommen i sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2009-I, s. 7585.
4 Sag C-42/97, Parlamentet mod Rådet, Sml. 1999-I, s. 868, præmis 39-40; Sag C-36/98, Spanien mod Rådet, 

Sml. 2001-I, s. 779, præmis 59; sag C-211/01, Kommission mod Rådet, Sml.2003-I, s. 8913, præmis 39.
5 Sag C-165/87, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1988-I, s. 5545, præmis 11; Sag C-178/03, Kommissionen 

mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2001-I, s. 107, præmis 43-56.
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3. Retsgrundlaget for Kommissionens forslag
Kommissionen har begrundet sit valg af dobbelthjemmel (artikel 175 samt artikel 42 og 43 i 
TEUF) således: "Artikel 175, stk. 3, giver Europa-Parlamentet og Rådet mulighed for at 
handle i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure [...], hvis det viser sig 
nødvendigt med særlige aktioner ud over strukturfondene og den fælles landbrugspolitik [...]" 
Den anfører endvidere, at EGF-støtten med hensyn til de foreslåede foranstaltninger 
vedrørende landmænd "kan anses for at være en hjælp til landbrugsaktiviteter og som 
foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med det udtrykkelige formål med Unionens 
landbrugspolitik", og derfor er artikel 42 og 43 det rette lovgrundlag for disse 
foranstaltninger1.

Faktisk er de foreslåede foranstaltninger i form af støtte til arbejdstagere tydeligvis 
foranstaltninger, der har til formål at styrke den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, især ved at afhjælpe specifikke problemer, der kan have forstyrret denne 
samhørighed. De er således foranstaltninger, hvor artikel 175 TEUF er det relevante 
retsgrundlag.

Blandt foranstaltningerne i landbrugssektoren kan det dog ikke fastslås, at der indgår 
elementer, der formindsker forskellene mellem regionerne eller forbedrer situationen for de 
mindst begunstigede områder (jf. artikel 174, stk. 2, i TEUF). Derimod er EGF, for så vidt 
angår landmænd, udformet som et solidaritets- og kriseinstrument med henblik på at afbøde 
de negative virkninger af nye handelsaftaler om specifikke landbrugsaktiviteter. I artikel 39, 
stk. 1, i TEUF, der definerer formålet med den fælles landbrugspolitik, nævnes i litra c) "at 
stabilisere markederne2", og i artikel 39, stk. 2, i TEUF, hvori anføres de aspekter, der skal 
tages hensyn til, henvises til "landbrugserhvervets særlige karakter, der følger af landbrugets 
sociale struktur og af de strukturelle og naturbetingede forskelle mellem de forskellige 
landbrugsområder"3.
Artikel 43, stk. 2, i TEUF giver det generelle retsgrundlag for den fælles landbrugspolitik. 
Artikel 42 i TEUF vedrører anvendelsen af konkurrencereglerne og godkendelse af tildeling 
af statsstøtte.

                                               
1 COM(2011)0608, Begrundelse, s. 8.
2 Det fastsættes i artikel 39, stk. 1, i TEUF:

"(1) Den fælles landbrugspolitik har til formål:
(a) at forøge landbrugets produktivitet ved fremme af den tekniske udvikling, ved rationalisering af 

landbrugsproduktionen og ved den bedst mulige anvendelse af produktionsfaktorerne, især 
arbejdskraften

(b) herigennem at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, især ved en forhøjelse af de 
individuelle indkomster for de i landbruget beskæftigede personer

(c) at stabilisere markederne
(d) at sikre forsyningerne
(e) at sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer".

3 Det fastsættes i artikel 39, stk. 2, i TEUF:
"(2) Ved udarbejdelsen af den fælles landbrugspolitik og de særlige foranstaltninger, som den kan medføre,

tages der hensyn til:
(a) landbrugserhvervets særlige karakter, der følger af landbrugets sociale struktur og af de strukturelle og 

naturbetingede forskelle mellem de forskellige landbrugsområder
(b) nødvendigheden af, at ønskelige tilpasninger gennemføres gradvis
(c) den kendsgerning, at landbruget i medlemsstaterne udgør en sektor, som er snævert forbundet med 

økonomien som helhed."
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Det fremgår således, at Kommissionens forslag til en forordning faktisk bør baseres på artikel 
175, stk. 3, i TEUF og artikel 42 og artikel 43, stk. 2, i TEUF.

4. Ændringer til Kommissionens forslag fremsat i EMPL's betænkning
EMPL-betænkningen, som blev vedtaget den 6. november 2012, fjerner de specifikke mål 
med henblik på landbrugspolitikken fra forslaget. De kriterier og foranstaltninger, der foreslås 
i forordningen for andre arbejdstagere end landmændene, og som er skitseret ovenfor, falder 
klart inden for rammerne af samhørighedspolitikken. Hvis de også anvendes inden for 
landbrugssektoren, vil de i denne sektor – som i de øvrige sektorer – være rettet mod at 
afbøde konsekvenserne af ændringen i de globale handelsmønstre og en uventet krise. Under 
disse omstændigheder kan forordningen baseres på artikel 175 i TEUF alene, og det vil ikke 
være nødvendigt at tilføje artikel 42 og artikel 43, stk. 2, i TEUF.

Retsudvalgets henstilling

Retsudvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på sit møde den 27. november 2012. På 
mødet vedtog Retsudvalget (for: 16; imod: 0; hverken/eller: 1)1 at henstille, at det relevante 
retsgrundlag for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske 
Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) bør være artikel 175 i TEUF.

Venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Til stede ved den endelige afstemning: Raffaele Baldassarre (næstformand), Sebastian Valentin Bodu 

(næstformand), Françoise Castex (næstformand), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle 
Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (formand), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos 
Mészáros, Angelika Niebler, Evelyn Regner (næstformand), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, 
Cecilia Wikström.
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEL

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Ordfører for udtalelse: Iuliu Winkler

KORT BEGRUNDELSE

Generelle bemærkninger

Dette lovforslag har til formål at forlænge eksistensen af Den Europæiske Fond for Tilpasning 
til Globaliseringen (EGF) og foretager en række ændringer af EGF med det formål at forsøge 
at forbedre dens effektivitet.

Ordføreren støtter eksistensen af EGF og opfordrer til, at den udvikles for den flerårige 
finansiel ramme for perioden 2014-2020 til en fond, der kan supplere de nationale og 
regionale beskæftigelsespolitikker og andre EU-midler.

En styrkelse af Globaliseringsfonden er ekstra vigtig, i og med at EU er et meget åbent 
økonomisk område og dermed følsom over for eksterne chok. EU erkender også gennem 
Globaliseringsfonden, at investerings- og handelsliberalisering har globaliseret 
arbejdsmarkedet, og at en sådan åbenhed samtidig med at den genererer samlede fordele for 
økonomien i EU kan generere sociale omkostninger i visse regioner og sektorer.

For det første bør Globaliseringsfonden udvikles af hensyn til effektivitet og lige muligheder. 
Disse ledige som følge af omstruktureringer inden for handelssektoren har vanskeligere end 
gennemsnittet ved at finde ny beskæftigelse og større indtjeningstab efter at have fundet ny 
beskæftigelse. Der er også større sandsynlighed for, at disse ledige fra handelssektoren har 
faglige kompetencer, der er specifikke for erhverv og industrier, der har faldende 
efterspørgsel efter arbejdskraft. 

For det andet er den konkurrenceudsatte sektor, som er påvirket af handelsåbenhed, blevet 
udvidet i takt med at innovation og teknologier har gjort forsyningskæden for varer og 
tjenesteydelser mere og mere international. Derfor bør Globaliseringsfonden udvikles uden at 
udelukke nogen aktiviteter fra støtteberettigelse.

For det tredje har EU brug for et justeringsværktøj til at håndtere virkningerne af sine 
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handelsaftaler på arbejdsmarkedet i EU i symmetri med dets eksklusive beføjelser til at indgå 
internationale handelsaftaler. Dette er ikke kun et spørgsmål om lige muligheder, men også 
om politiske økonomi. Borgerne i EU kan ikke forventes at støtte handelsåbenhed, hvis EU 
ikke kan gribe ind og støtte de arbejdstagere, der er blevet afskediget på grund af øget 
åbenhed over for konkurrenter fra tredjelande på området for varer og tjenesteydelser. 

Dette forslag laver en klar forbindelse mellem Globaliseringsfonden og virkningen af 
internationale handelsaftaler ved at anerkende, at landmændene kan blive påvirket af de 
kommende EU-bilaterale handelsaftaler eller en multilateral aftale i 
Verdenshandelsorganisationen. Men det bør ikke udelukke arbejdstagere i ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter fra at høre til blandt de modtagere, der kan hævde at være blevet 
fortrængt til en anden aktivitet på arbejdsmarkedet som følge af en international handelsaftale.

Desuden foreslår ordføreren, at Europa-Parlamentet giver sit samtykke til internationale 
handelsaftaler (såsom en mulig associeringsaftale mellem EU og Mercosur eller EU og 
Indien), efter at have sikret, at Globaliseringsfonden, især hvad angår budgetbevillinger, vil 
være i stand til at håndtere deres indvirkning på arbejdsstyrken i Europa.

Detaljeret analyse af forslaget

Ordføreren tilslutter sig de ændringer, der tager sigte på at bevare de kriserelaterede 
ændringer fra 2009, især at sænke tærsklen for, hvor mange afskedigelser der skal være for at 
være støtteberettiget, og at øge den maksimale sats for EGF-medfinansiering. 

Det er også nødvendigt at holde fast ved en adskillelse af Globaliseringsfonden og Den 
Europæiske Socialfond (ESF), da de tjener meget forskellige formål.

En udvidelse af støtteberettigelsen i forhold til Globaliseringsfonden til små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), selvstændige erhvervsdrivende og landmænd er et positivt skridt. De 
har indtil videre de facto været udelukket fra at modtage midler fra fonden. Udvidelsen af 
støtteberettigelse til arbejdstagere med ikke-standardiserede ansættelseskontrakter viser, at 
Globaliseringsfonden i sin nuværende form har haft alt for strenge betingelser til at være 
effektiv.

Forslaget tager imidlertid ikke rigtig fat på det centrale spørgsmål om Globaliseringsfonden:
der går i gennemsnit 11 måneder mellem ansøgningen og betalingsdatoen. Kommissionen 
sigter mod et benchmark på 8 måneder ved at fremskynde den administrative proces med 
sagsbehandling, betalinger og interinstitutionelle ordninger. Men budgetproceduren (som 
kræver, at de to budgetbeslutningstagere, Rådet og Parlamentet, godkender hver enkelt 
ansøgning til EGF) vil fortsat være en hindring for en hurtigere proces. 

Ordføreren støtter, at Globaliseringsfonden samfinansierer målrettede programmer. Når det er 
muligt, bør disse programmer sikre, at overgangen til job i nye sektorer, der faktisk drager 
nytte af EU's åbenhed, lettes gennem uddannelse.

Endelig, med hensyn til budgettet, sætter Kommissionens forslag den nuværende grænse for 
årlige forpligtelsesbevillinger til 429 mio. EUR, hvilket svarer til 3 mia. EUR over 7 år. Den 
sætter den maksimale udgift til landbrugere til 2,5 mia. EUR i perioden. Selv om de 
nuværende årlige bevillinger i stort omfang har været underudnyttet, vil en udvidelse af 
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antallet af personer, der er berettigede til støtte fra Globaliseringsfonden, sandsynligvis øge
antallet af ansøgninger, og derfor må loftet muligvis tages op til revision, især hvis EU's 
handelspolitik skaber en række handelsaftaler, der påvirker beskæftigelsen for arbejdsstyrken 
i EU.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den 26. marts 2010 gav Det 
Europæiske Råd sit samtykke til 
Kommissionens forslag om at iværksætte 
en ny strategi, nemlig Europa 2020. Et af 
de tre prioriterede områder i Europa 2020-
strategien er inklusiv vækst, som realiseres 
ved, at borgerne gennem et højt 
beskæftigelsesniveau, investeringer i 
færdigheder, bekæmpelse af fattigdom og 
modernisering af arbejdsmarkederne, 
uddannelsessystemet og de sociale 
beskyttelsessystemer bliver i stand til at 
håndtere forandringer og opbygge et 
sammenhængende og inklusivt samfund.

(1) Den 26. marts 2010 gav Det 
Europæiske Råd sit samtykke til 
Kommissionens forslag om at iværksætte 
en ny strategi, nemlig Europa 2020. Et af 
de tre prioriterede områder i Europa 2020-
strategien er inklusiv vækst, som realiseres 
ved, at borgerne gennem et højt 
beskæftigelsesniveau, investeringer i 
færdigheder, bekæmpelse af fattigdom og 
modernisering af arbejdsmarkederne, 
uddannelsessystemet og de sociale 
beskyttelsessystemer bliver i stand til at 
håndtere forandringer og opbygge et 
sammenhængende og inklusivt samfund, 
der ikke udelukker nogen.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I tråd med meddelelsen om et budget 
for Europa 2020 bør anvendelsesområdet 
for EGF udvides, således at det bliver 
lettere for landmænd at tilpasse sig en ny 
markedssituation som følge af 
internationale handelsaftaler inden for 

(5) I tråd med meddelelsen om et budget 
for Europa 2020 bør anvendelsesområdet 
for EGF udvides, således at det bliver 
lettere for landmænd at tilpasse sig en ny 
markedssituation som følge af 
internationale handelsaftaler inden for 
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landbrugssektoren, der fører til en ændring 
i eller en betydelig tilpasning til 
landbrugsaktiviteterne for de berørte 
landmænd og således hjælpe dem med at 
blive mere konkurrencedygtige strukturelt 
set eller lette deres overgang til ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter.

landbrugssektoren, der fører til en ændring 
i eller en betydelig tilpasning til 
landbrugsaktiviteterne for de berørte 
landmænd og således hjælpe dem med at 
blive mere konkurrencedygtige strukturelt 
set eller lette deres overgang til ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter. Denne 
forordning bør erkende, at dette princip 
kan udbredes til alle arbejdstagere, der 
bliver arbejdsløse som følge af 
internationale handelsaftaler, herunder 
landbrugere.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Med hensyn til landmænd bør EGF's 
anvendelsesområde omfatte modtagere, der 
påvirkes af bilaterale aftaler indgået af 
Unionen i overensstemmelse med artikel 
XXIV i GATT eller multilaterale aftaler 
indgået som led i 
Verdenshandelsorganisationen. Det 
omfatter landmænd, der ændrer eller 
tilpasser deres hidtidige 
landbrugsaktiviteter inden for en periode, 
der begynder fra paraferingen af sådanne 
handelsaftaler, og som ophører tre år efter 
deres fulde gennemførelse.

(8) Med hensyn til arbejdstagere, der 
påvirkes af internationale handelsaftaler,
bør EGF's anvendelsesområde omfatte 
modtagere, der påvirkes af bilaterale aftaler 
indgået af Unionen i overensstemmelse 
med artikel XXIV i GATT eller 
multilaterale aftaler indgået som led i 
Verdenshandelsorganisationen. Det 
omfatter landmænd og andre 
arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse 
som følge af handelsændringer, og som
ændrer eller tilpasser deres hidtidige 
landbrugsaktiviteter inden for en periode, 
der begynder fra paraferingen af sådanne 
handelsaftaler, og som ophører tre år efter 
deres fulde gennemførelse.

Begrundelse

EGF bør blive EU's symmetriske beskæftigelsesværktøj til justering af handelsaftalernes 
overordnede konsekvenser. Erhvervsliv og servicevirksomheder påvirkes i lige så høj grad af 
handelsaftaler som landbrugssektoren gør.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør foretrække de 
foranstaltninger, der i væsentlig grad vil 
bidrage til de afskedigede arbejdstageres 
beskæftigelsesegnethed, når de udformer 
den koordinerede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger. 
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at 
mindst 50 % af de tiltænkte arbejdstagere 
vender tilbage til beskæftigelse eller til nye 
aktiviteter senest 12 måneder efter 
ansøgningsdatoen.

(10) Medlemsstaterne bør foretrække de 
foranstaltninger, der vil føre til ny 
beskæftigelse for de afskedigede 
arbejdstagere, når de udformer den 
koordinerede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger. 
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at 
mindst 50 % af de tiltænkte arbejdstagere 
vender tilbage til beskæftigelse eller til nye 
aktiviteter senest 12 måneder efter 
ansøgningsdatoen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I overensstemmelse med princippet 
om sund finansiel forvaltning bør den 
økonomiske støtte fra EGF ikke erstatte 
støtteforanstaltninger, som er tilgængelige 
for afskedigede arbejdstagere i EU's 
strukturfonde eller i andre af EU's 
politikker eller programmer.

(12) I overensstemmelse med princippet 
om sund finansiel forvaltning bør den 
økonomiske støtte fra EGF ikke erstatte 
støtteforanstaltninger, som er tilgængelige 
for afskedigede arbejdstagere i EU's 
strukturfonde eller i andre af EU's 
politikker eller programmer, navnlig ESF 
eller den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at afbøde globaliseringens 
skadelige virkninger skal der også skabes 
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varige arbejdspladser i EU, hvilket gøres 
ved at udarbejde en egentlig EU-strategi 
om generobring af produktionen 
kombineret med en loyal konkurrence 
med de store vækstlande og en fast 
vækststøttepolitik. Fremme af den sociale 
dialog, forbedring af produkternes og 
forbrugerinformationens kvalitet, øget 
forskning og innovation, skabelse af nye 
offentlige og private redskaber til 
finansiering af økonomien og udvikling af 
de små og mellemstore virksomheder er 
effektive værktøjer til at styrke Unionens 
produktionsapparat.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med EGF er at bidrage til 
økonomisk vækst og beskæftigelse i 
Unionen ved at give Unionen mulighed for 
at udvise solidaritet med de arbejdstagere, 
der afskediges som følge af 
gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, der kan 
tilskrives globaliseringen, handelsaftaler, 
der påvirker landbruget, eller en uventet
krise, og hjælpe dem økonomisk med 
hurtigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet 
eller med at ændre eller tilpasse deres 
landbrugsaktiviteter.

2. Formålet med EGF er at bidrage til 
økonomisk vækst og beskæftigelse i 
Unionen ved at give Unionen mulighed for 
at udvise solidaritet med de arbejdstagere, 
der afskediges som følge af 
gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, kan tilskrives 
globaliseringen, handelsaftaler, der i 
alvorlig grad påvirker EU's økonomiske 
sektorer, navnlig landbruget, eller en
finansiel og økonomisk krise, og hjælpe 
dem økonomisk med hurtigt at vende 
tilbage til arbejdsmarkedet eller med at 
ændre eller tilpasse deres aktiviteter.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EGF har til formål at sikre, at 
Unionen, som har den fælles 
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handelspolitik blandt sine 
enekompetencer, også har sit eget 
hensigtsmæssige justeringsværktøj, som 
gør den i stand til at opveje de eventuelle 
tab, der påføres gennem de internationale 
handelsaftaler, som den forhandler.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der får økonomisk støtte 
af fonden, jf. artikel 2, litra a) og b), har til 
formål at sikre, at mindst 50 % af de 
arbejdstagere, der deltager i disse 
foranstaltninger, finder stabil 
beskæftigelse inden for et år at regne fra 
datoen for ansøgningen.

3. Foranstaltninger, der får økonomisk 
støtte af fonden, jf. artikel 2, litra a) og b), 
har til formål at sikre, at mindst 50 % af de 
arbejdstagere, der deltager i disse 
foranstaltninger, kommer ind på 
arbejdsmarkedet inden for et år at regne 
fra datoen for ansøgningen. Dette mål bør 
reevalueres som led i midtvejsrevisionen 
af denne forordning.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
som følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, der 
kan tilskrives globaliseringen, og som især 
har givet sig udslag i en væsentlig stigning 
i importen til Unionen, et hurtigt fald i 
EU's markedsandel i en given sektor eller 
udflytning af aktiviteter til tredjelande, og 
hvor disse afskedigelser har en betydelig 
negativ indvirkning på den lokale, 
regionale eller nationale økonomi

a) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
som følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, der 
kan tilskrives globaliseringen, og som især 
har givet sig udslag i en væsentlig ændring 
af eksport-import-mønstrene i Unionens 
handel med varer og tjenesteydelser, et 
fald i EU's markedsandel i en given sektor 
eller udflytning af aktiviteter til 
tredjelande, og hvor disse afskedigelser har 
en betydelig negativ indvirkning på den 
lokale, regionale eller nationale økonomi
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Begrundelse

Alle store ændringer, der forårsages af åbenhed inden for handel, bør være dækket, selv om 
faldet sker i langsomt tempo.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) arbejdstagere, der har ændret eller 
tilpasset deres hidtidige 
landbrugsaktiviteter i en periode efter 
paraferingen af den handelsaftale, der er 
indgået af Unionen, og som indeholder 
handelsliberaliseringsforanstaltninger for 
den pågældende landbrugssektor, og som 
ophører tre år efter den fulde 
gennemførelse af disse foranstaltninger, 
forudsat at disse handelsforanstaltninger 
har ført til en væsentlig stigning i importen 
til Unionen af et landbrugsprodukt eller –
produkter, ledsaget af et betydeligt fald i 
priserne på sådanne produkter på EU-plan 
eller eventuelt på nationalt eller regionalt 
plan.

c) arbejdstagere, herunder landmænd, der 
har ændret eller tilpasset deres hidtidige 
aktiviteter eller er flyttet til en anden 
arbejdssektor i en periode efter 
paraferingen af den handelsaftale, der er 
indgået af Unionen, og som indeholder 
handelsliberaliseringsforanstaltninger for 
den pågældende landbrugssektor, og som 
ophører tre år efter den fulde 
gennemførelse af disse foranstaltninger, 
forudsat at disse handelsforanstaltninger 
har ført til en væsentlig stigning i importen 
til Unionen af et landbrugsprodukt eller –
produkter, ledsaget af et betydeligt fald i 
priserne på sådanne produkter på EU-plan 
eller eventuelt på nationalt eller regionalt 
plan.

Begrundelse
Artiklen bør dække andre typer aktiviteter, der påvirkes af internationale handelsaftaler. Det 
bør forudses, at mange arbejdstagere, der bliver arbejdsløse, må foretage et radikalt skift 
fagmæssigt, når de bliver afskediget på grund af handelsåbenhed.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ejere og ledere af meget små, små og 
mellemstore virksomheder og selvstændige 
arbejdstagere (herunder landmænd), samt 
alle medlemmer af deres husstand, som er 

d) ejere og ledere af meget små, små og 
mellemstore virksomheder og selvstændige 
arbejdstagere (herunder landmænd), samt 
alle medlemmerne af deres husstand, som 
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aktive i virksomheden, forudsat for 
landmændenes vedkommende at de 
allerede fremstillede de produkter, der var 
berørt af den pågældende handelsaftale, 
inden foranstaltningerne for den specifikke 
sektor var blevet gennemført.

er erklæret aktive i virksomheden, forudsat 
at de allerede fremstillede de produkter, der 
var berørt af den pågældende handelsaftale, 
inden foranstaltningerne for den specifikke 
sektor var blevet gennemført.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På små arbejdsmarkeder eller under 
særlige omstændigheder, der er behørigt 
begrundet af den ansøgende medlemsstat, 
kan en ansøgning om økonomisk støtte i 
henhold til denne artikel godkendes, selv 
om de betingelser, der er fastsat i stk. 1, 
litra a) og b), ikke fuldt ud er opfyldt, når 
afskedigelserne har en alvorlig indvirkning 
på beskæftigelsen og den lokale økonomi. 
Medlemsstaten skal specifikt oplyse, 
hvilket interventionskriterium i stk. 1, litra 
a) og b), dens ansøgning ikke fuldt ud 
opfylder.

2. På små arbejdsmarkeder eller under 
særlige omstændigheder, navnlig i 
forbindelse med kollektive ansøgninger, 
der involverer små og mellemstore 
virksomheder, der er behørigt begrundet af 
den ansøgende medlemsstat, kan en 
ansøgning om økonomisk støtte i henhold 
til denne artikel godkendes, selv om de 
betingelser, der er fastsat i stk. 1, litra a) og 
b), ikke fuldt ud er opfyldt, når 
afskedigelserne har en alvorlig indvirkning 
på beskæftigelsen og den lokale økonomi. 
Medlemsstaten skal specifikt oplyse, 
hvilket interventionskriterium i stk. 1, litra 
a) og b), dens ansøgning ikke fuldt ud 
opfylder.

Begrundelse

Disse ændringer er nødvendige for at sørge for overensstemmelse med artikel 2, litra c).

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen, for så vidt angår 
landmænd, efter paraferingen af en 
handelsaftale og ud fra de tilgængelige 
oplysninger, data og analyser, anser det for 

3. Når Kommissionen, for så vidt angår 
arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse 
som følge af handelsændringer, herunder 
i påkommende tilfælde landmænd, efter 
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sandsynligt, at betingelserne for støtte i 
henhold til artikel 2, litra c), er opfyldt for 
et betydeligt antal landmænd, vedtager den 
delegerede retsakter, jf. artikel 24, som 
fastlægger de støtteberettigede sektorer
eller produkter, beskriver de eventuelle 
berørte geografiske områder, fastsætter et 
maksimalt beløb for eventuel støtte på EU-
plan, referenceperioderne og betingelserne 
for støtteberettigelse for landmænd og 
fristerne for støtteberettigelse for udgifter 
samt den frist, inden for hvilken 
ansøgningerne skal indsendes, og, om 
fornødent, indholdet af disse ansøgninger, 
jf. artikel 8, stk. 2.

paraferingen af en handelsaftale og ud fra 
de tilgængelige oplysninger, data og 
analyser, anser det for sandsynligt, at 
betingelserne for støtte i henhold til artikel 
2, litra c), er opfyldt for et betydeligt antal 
arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse 
som følge af handelsændringer, herunder 
i påkommende tilfælde landmænd, 
vedtager den delegerede retsakter, jf. 
artikel 24, som fastlægger de 
støtteberettigede sektorer eller produkter, 
beskriver de eventuelle berørte geografiske 
områder, fastsætter et maksimalt beløb for 
eventuel støtte på EU-plan, 
referenceperioderne og betingelserne for 
støtteberettigelse for arbejdstagere, der er 
blevet arbejdsløse som følge af 
handelsændringer, herunder i 
påkommende tilfælde landmænd og 
fristerne for støtteberettigelse for udgifter 
samt den frist, inden for hvilken 
ansøgningerne skal indsendes, og, om 
fornødent, indholdet af disse ansøgninger, 
jf. artikel 8, stk. 2.

Begrundelse

Disse ændringer er nødvendige for at sørge for overensstemmelse med artikel 2, litra c).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) landmænd, der ændrer eller tilpasser 
deres hidtidige landbrugsaktiviteter som 
følge af Unionens parafering af en 
handelsaftale, der er omtalt i den 
delegerede retsakt, der er vedtaget i 
henhold til artikel 4, stk. 3.

c) arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse 
som følge af handelsændringer, herunder 
i påkommende tilfælde landmænd, der 
ændrer eller tilpasser deres hidtidige 
landbrugsaktiviteter som følge af Unionens 
parafering af en handelsaftale, der er omtalt 
i den delegerede retsakt, der er vedtaget i 
henhold til artikel 4, stk. 3.
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Begrundelse

Disse ændringer er nødvendige for at sørge for overensstemmelse med artikel 2, litra c).

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan ydes økonomisk støtte til aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår 
i en samordnet pakke af individualiserede 
tilbud, som har til formål at lette en 
tilbagevenden for de ledige arbejdstagere, 
der er tiltænkt støtte, til beskæftigelse, eller 
lette deres etablering som selvstændige 
eller for landmændenes vedkommende 
ændre eller tilpasse deres hidtidige 
aktiviteter. Den samordnede pakke af 
individualiserede tilbud kan bl.a. omfatte:

1. Der kan ydes økonomisk støtte til aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår 
i en samordnet pakke af individualiserede 
tilbud, som har til formål at lette en 
tilbagevenden for de ledige arbejdstagere, 
der er tiltænkt støtte, til beskæftigelse, eller 
lette deres etablering som selvstændige 
eller for arbejdstagere, der er blevet 
arbejdsløse som følge af 
handelsændringer, herunder i 
påkommende tilfælde landmænd at ændre 
eller tilpasse deres hidtidige aktiviteter, 
fortrinsvis for at lette overgangen til job i 
vækstbrancher, der nyder godt af 
handelsliberaliseringen. Den samordnede 
pakke af individualiserede tilbud kan bl.a. 
omfatte:

Begrundelse

EGF bør tage hensyn til, at de mest effektive målrettede programmer er dem, der bistår og 
uddanner den del af arbejdsstyrken, der flytter fra en sektor med faldende beskæftigelse til en 
økonomisk aktivitet i vækst.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hjælp til jobsøgning, 
erhvervsvejledning, rådgivning, 
mentorordning, hjælp til outsourcing, 
fremme af iværksætteri, hjælp til at blive 
selvstændig og til etablering af 
virksomheder eller til ændring eller 

a) Skræddersyet uddannelse og 
omskoling, inklusive informations- og 
kommunikationsteknologikompetencer og 
attestering af erhvervede kvalifikationer,
hjælp til jobsøgning, 
jobskabelsesforanstaltninger,



PE483.708v01-00 80/158 RR\923267DA.doc

DA

tilpasning af aktivitet, herunder 
investeringer i fysiske aktiver, 
samarbejdsaktiviteter, skræddersyet 
uddannelse og omskoling, inklusive 
informations- og kommunikationsteknologi 
og attestering af erhvervede 
kvalifikationer.

erhvervsvejledning, rådgivning, 
mentorordning, fremme af iværksætteri, 
hjælp til at blive selvstændig og til 
etablering af virksomheder eller til ændring 
eller tilpasning af aktivitet, herunder 
investeringer i fysiske aktiver og 
samarbejdsaktiviteter.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Særlige tidsbegrænsede foranstaltninger, 
f.eks. tilskud til jobsøgning, incitamenter 
til arbejdsgivere med henblik på 
rekruttering, mobilitetstilskud, dagpenge 
eller uddannelsesydelse (herunder ydelse 
til plejere og til vikarordninger inden for 
landbruget), hvor alle foranstaltninger er 
begrænset til varigheden af den 
dokumenterede aktive jobsøgning, den 
livslange læring eller 
uddannelsesaktiviteterne.

b) Særlige tidsbegrænsede foranstaltninger, 
incitamenter til arbejdsgivere med henblik 
på rekruttering, mobilitetstilskud, dagpenge 
eller uddannelsesydelse (herunder ydelse 
til plejere og til vikarordninger inden for 
landbruget), hvor alle foranstaltninger er 
begrænset til varigheden af den 
dokumenterede aktive jobsøgning, den 
livslange læring eller 
uddannelsesaktiviteterne.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Foranstaltninger, der især skal fremme 
ugunstigt stillede eller ældre arbejdstagere, 
med henblik på at beholde dem på 
arbejdsmarkedet eller få dem til at vende 
tilbage dertil.

c) Foranstaltninger, der især skal fremme 
ugunstigt stillede eller ældre arbejdstagere, 
med henblik på at få dem til at vende 
tilbage på arbejdsmarkedet.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten forelægger en 
fuldstændig ansøgning til Kommissionen 
senest 12 uger efter den dato, på hvilken 
betingelserne i artikel 4, stk. 1 eller 2, er 
opfyldt eller om fornødent inden den frist, 
der er fastsat af Kommissionen, jf. artikel 
4, stk. 3. I usædvanlige og behørigt 
dokumenterede tilfælde kan ansøgningen 
suppleres med yderligere oplysninger fra 
den ansøgende medlemsstat senest seks 
måneder efter datoen for ansøgningen, 
hvorefter Kommissionen evaluerer 
ansøgningen på baggrund af de 
tilgængelige oplysninger. Kommissionen 
afslutter sin evaluering af ansøgningen 
senest 12 uger efter datoen for modtagelse 
af en fuldstændig ansøgning eller (i 
tilfælde af en ufuldstændig ansøgning) seks 
måneder efter datoen for den oprindelige 
ansøgning, alt efter hvilken dato der ligger 
først.

1. Medlemsstaten forelægger en 
fuldstændig ansøgning til Kommissionen 
senest 12 uger efter den dato, på hvilken 
betingelserne i artikel 4, stk. 1 eller 2, er 
opfyldt eller om fornødent inden den frist, 
der er fastsat af Kommissionen, jf. artikel 
4, stk. 3. I usædvanlige og behørigt 
dokumenterede tilfælde kan ansøgningen 
suppleres med yderligere oplysninger fra 
den ansøgende medlemsstat senest seks 
måneder efter datoen for ansøgningen, 
hvorefter Kommissionen evaluerer 
ansøgningen på baggrund af de 
tilgængelige oplysninger. Kommissionen 
afslutter sin evaluering af ansøgningen 
senest 8 uger efter datoen for modtagelse af 
en fuldstændig ansøgning eller (i tilfælde 
af en ufuldstændig ansøgning) senest seks 
måneder efter datoen for den oprindelige 
ansøgning, alt efter hvilken dato der ligger 
først. Når den behandler ansøgninger, 
sikrer Kommissionen, at EGF-midlerne 
udbetales til gavn for de sektorer, regioner 
og medlemsstater, der har mest behov for 
dem.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) En begrundet analyse af 
årsagssammenhængen mellem 
afskedigelserne og de gennemgribende 
strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, eller de 
alvorlige forstyrrelser i den lokale, 
regionale eller nationale økonomi, som er 

a) En begrundet analyse af 
årsagssammenhængen mellem 
afskedigelserne og de gennemgribende 
strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, eller de 
alvorlige forstyrrelser i den lokale, 
regionale eller nationale økonomi, som er 
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forårsaget af en uventet krise, eller en ny 
markedssituation i landbrugssektoren i 
medlemsstaten, som er en følge af 
virkningerne af en handelsaftale, der er 
paraferet af Den Europæiske Union i 
overensstemmelse med artikel XXIV i 
GATT, eller en multilateral aftale, der er 
paraferet som led i 
Verdenshandelsorganisationen, jf. artikel 4, 
stk. 3, litra c). Denne analyse bygger på 
statistiske oplysninger og andre 
oplysninger på det mest hensigtsmæssige 
niveau for at dokumentere opfyldelsen af 
interventionskriterierne i artikel 4.

forårsaget af en uventet krise, eller en ny 
markedssituation i en hvilken som helst 
sektor i medlemsstaten, som er en følge af 
virkningerne af en handelsaftale, der er 
paraferet af Den Europæiske Union i 
overensstemmelse med artikel XXIV i 
GATT, eller en multilateral aftale, der er 
paraferet som led i 
Verdenshandelsorganisationen, jf. artikel 4, 
stk. 3, litra c). Denne analyse bygger på 
statistiske oplysninger og andre 
oplysninger på det mest hensigtsmæssige 
niveau for at dokumentere opfyldelsen af 
interventionskriterierne i artikel 4.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen sikrer, at retten til at 
drage nytte af EGF ikke får indflydelse på 
berettigelsen til at modtage andre EU-
midler, såsom midler fra ESF eller den 
fælles landbrugspolitik for landbrugernes 
vedkommende.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen gennemfører 
informations- og 
kommunikationsaktiviteter om EGF-sager 
og -resultater.

3. Kommissionen gennemfører 
informations- og 
kommunikationsaktiviteter med henblik på 
at sikre, at alle lande, regioner og
beskæftigelsessektorer i EU er 
opmærksomme på disse muligheder og 
rapporterer årligt om anvendelse af 
midlerne land for land og sektor for 
sektor.
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Begrundelse

Visse medlemsstater gør i øjeblikket ikke tilstrækkelig brug af Den Europæiske Socialfond. 
Desuden vil ESF nu muligvis yde støtte til flere sektorer og støttemodtagere end før. 

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Anerkender det presserende behov for 
at træffe beslutninger, der sikrer, at 
arbejdstagere hurtigst muligt involveres i 
disse programmer, og at institutionerne 
bestræber sig på at minimere 
behandlingstiden for ansøgninger.

Begrundelse

Sammenhængen mellem EU's handelspolitik og dens globaliseringsfond indebærer, at 
budgetbevillingerne til EGF bør revideres før hver frihandelsaftale. På samme måde bør der 
ikke gennemføres nogen internationale handelsaftaler, uden at der vedtages EGF-
bestemmelser til at nå deres mål.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. EGF's budgetledelse forudser 
fremtidige frihandelsaftaler, der 
sandsynligvis vil fremprovokere 
afskedigelser eller flytning af 
arbejdstagere som defineret i artikel 1, og, 
når det er nødvendigt, foreslå en revision 
af denne forordning for at sikre, at 
budgettet for EGF løbende lever op til 
behovene. Indgåelsen af en international 
aftale kan gøres betinget af 
tilgængeligheden af EGF-ressourcer, der 
sætter EU-arbejdsstyrken i stand til at 
tilpasse sig effekten af denne aftale. 
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Begrundelse

Sammenhængen mellem EU's handelspolitik og dens globaliseringsfond indebærer, at 
budgetbevillingerne til EGF bør revideres før hver frihandelsaftale. På samme måde bør der 
ikke gennemføres nogen internationale handelsaftaler, uden at der vedtages EGF-
bestemmelser til at nå deres mål.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Disse evalueringer omfatter tal, der 
viser antallet af ansøgninger og dækker 
udførelsen af programmer land for land 
og sektor for sektor, med henblik på at 
vurdere, om EGF når frem til de 
modtagere, den sigter mod.
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til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for 
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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag til en ny forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (i det følgende benævnt EGF) (2014-2020) indeholder få glædelige 
ændringer i sammenligning med den gældende forordning (EF) nr. 1927/20061, navnlig 
udvidelsen af forordningens anvendelsesområde til også at omfatte arbejdstagere med 
tidsbegrænset ansættelse og vikaransatte, der er blevet afskediget, såvel som ejere og ledere af 
mikro-, små og mellemstore virksomheder og selvstændige arbejdstagere. Samtidig gør 
forslaget ligeledes forvaltningen af EGF mere kompliceret og er ikke vidtgående nok med 
hensyn til at sikre effektivitet og stabilitet i driften af EGF. Denne udtalelse følger princippet om 
"valuta for pengene" og tager sigte på at forbedre forvaltningen af EGF, således at EU's 
begrænsede budgetressourcer målrettes mere effektivt og skaber mere "europæisk merværdi". 
Motiveringen for ændringerne i denne lovgivningsmæssige udtalelse er for det første at forenkle 
EGF, for det andet at gøre EGF mere attraktiv som den foretrukne foranstaltning i 
medlemsstaterne, for det tredje at forbedre genansættelsesresultaterne for afskedigede 
arbejdstagere og for det fjerde, at sikre at der er tilstrækkelige ressourcer til 
uddannelsesforanstaltninger for afskedigede arbejdstagere i lyset af konsekvenserne af den 
vedvarende finansielle krise og presset fra globaliseringen.

Anvendelsesområde

I forordning (EF) nr. 1927/2006 fokuseres der på "arbejdstagere" som den primære 
beskæftigelseskategori, der er påvirket af globaliseringen, gennemgribende strukturelle 
ændringer og uventede kriser. I Kommissionens forslag udvides EGF's ansvarsområde til at 
omfatte ikke blot arbejdstagere med tidsubegrænsede og tidsbegrænsede kontrakter, 
selvstændige arbejdstagere samt ejere og ledere af mikro-, små og mellemstore virksomheder 
(med god ret), men ligeledes landmænd, der påvirkes af internationale handelsaftaler. For så vidt 
angår de budgetmæssige konsekvenser forventes medtagelsen af landmænd gradvist at forvandle 
EGF fra et industritilpasningsinstrument til et landbrugstilpasningsinstrument, idet op til 5/6 af 
                                               
1 EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
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de samlede midler vil blive afsat til landbrug. Ifølge begrundelsen fortsætter EGF med at fungere 
uden for den flerårige finansielle ramme med et maksimalt beløb på 3 mia. EUR (i 2011-priser), 
medens landbrugsstøtten kan udgøre op til 2,5 mia. EUR af dette beløb. Medtagelsen af landbrug 
vil vanskeliggøre forvaltningen af fonden (GD AGRI vil blive involveret side om side med GD 
EMPL, der vil blive behov for at vedtage nye delegerede retsakter for hver ny international 
handelsaftale, osv.), kanalisere ressourcer fra industritilpasning til landbrugstilpasning (som er 
den fælles landbrugspolitiks primære målsætning), ændre EGF's oprindelige målsætning om at 
reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen og kriser til en målsætning om at 
reagere på helt forudsigelige omstændigheder (internationale handelsaftaler har forudsigelige 
konsekvenser, der i sig selv intet har at gøre med globaliseringens virkninger).

Unionens medfinansieringssats

I henhold til det nuværende retsgrundlag forvaltes EGF ved delt forvaltning og ifølge 
additionalitetsprincippet bidrager både EU og medlemsstaterne med hver 50 % af den 
nødvendige finansiering. I 2009 blev en midlertidig "kriseundtagelse" medtaget i EGF-
forordningen, der åbnede mulighed for, at medlemsstaterne kunne øge andelen af EU's 
medfinansiering til 65 % for de ansøgninger, der blev indsendt inden den 31. december 2011. På 
grund af manglende enighed om en permanent forhøjelse af EU's medfinansiering til 65 % 
foreslås en "graduering", hvor en medfinansiering på 50 % er standardsatsen, men med mulighed 
for at øge medfinansieringen til 65 % for de medlemsstater, hvor mindst én region på NUTS II-
niveau er en "konvergensregion" (det regionale BNP er mindre end 75 % af EU-gennemsnittet). 
Medlemsstaterne, navnlig de medlemsstater som er hårdest ramt af gældskrisen, har i forskellige 
fora gentagne gange talt for en permanent forhøjelse af EU's medfinansieringssats. Forhøjelsen 
af medfinansieringssatsen i 2009 fra 50 % til 65 % var den væsentligste faktor, der bidrog til en 
kraftig stigning i antallet af ansøgninger og gjorde EGF-støtten mere attraktiv for 
medlemsstaterne i forhold til Den Europæiske Socialfond (ESF) og forskellige nationale aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger. 

Medlemsstater med alvorlig finansiel ustabilitet

I forordning (EU) nr. 1311/2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt 
angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af 
alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet, åbnes der mulighed for at 
forhøje Unionens medfinansiering med et beløb, der svarer til 10 procentpoint, med henblik på at 
lette forvaltningen af EU-midlerne, bidrage til at fremskynde investeringerne i medlemsstaterne 
og sikre maksimal og bedst mulig udnyttelse af EU-midlerne. Selv om forordningen 
hovedsageligt vedrører Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og Samhørighedsfonden, mener ordføreren, at forordningen bør udvides til 
ligeledes at omfatte EGF.

Ordførerens holdning

Ordføreren bifalder det forhold, at 2012-budgettet – efter gentagne anmodninger fra 
Parlamentet – viser betalingsbevillinger på 50 000 000 EUR på budgetpost 04 05 01 
vedrørende EGF. Hun minder om, at EGF blev oprettet som et separat, specifikt instrument 
med egne målsætninger og frister og derfor fortjener en særskilt tildeling, således at tidligere 
tiders overførsler fra andre budgetposter, som kunne skade gennemførelsen af EGF's politiske 
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målsætninger, kan undgås.

Ordføreren beklager ligeledes Rådets beslutning om at blokere for udvidelsen af 
"kriseundtagelsen", som gør det muligt at øge andelen af EU's medfinansiering til 65 % af 
programmets omkostninger efter fristen den 31. december 2011, og opfordrer Rådet til 
hurtigst muligt at genindføre denne foranstaltning.

Denne udtalelse fokuserer på følgende spørgsmål:
 Landbrugssektoren udelukkes fra forslaget til forordnings anvendelsesområde, idet den 
ikke er i overensstemmelse med forordningens målsætninger, og den foreslåede budgetpost for 
GD AGRI slettes.
 Unionens medfinansieringssats forhøjes til 65 % for alle medlemsstaterne uden en 
graduering og med op til yderligere 10 % for de medlemsstater, der står over for alvorlige 
vanskeligheder med hensyn til finansiel stabilitet, i overensstemmelse med reglerne i forordning 
(EU) nr. 1311/2011.
 Andelen af forudbetalingen af Unionens økonomiske støtte til medlemsstaterne 
forhøjes fra 50 % til 65 % efter ikrafttrædelsen af en afgørelse om Unionens økonomiske 
støtte.
 Tærsklen for ansøgninger sænkes fra 500 til 200 afskedigelser.
 Perioden for det efterfølgende tilsyn forlænges med op til to år (24 måneder) for at 
muliggøre en bedre overordnet evaluering af de projekter, der modtager støtte, og især for 
bedre at vurdere, hvor mange arbejdstagere der finder ny beskæftigelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I sin beslutning af 8. juni 2011 med 
titlen ”Investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa”1 gentog Europa-
Parlamentet, at EU hverken vil være i 
stand til at opfylde de eksisterende 
politiske prioriteter, der er knyttet til 
Europa 2020-strategien, eller de nye 
opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, endsige reagere på 
uforudsete begivenheder, hvis ikke der 
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sker en tilstrækkelig forhøjelse af FFR 
efter 2013. Europa-Parlamentet påpegede, 
at man selv med en forøgelse af midlerne 
til den næste FFR på 5 % i forhold til 
2013-niveauet kun vil kunne yde et 
begrænset bidrag til opfyldelsen af EU's 
vedtagne mål og forpligtelser samt af 
EU's solidaritetsprincip. Europa-
Parlamentet opfordrede Rådet til, hvis det 
ikke er enig i denne fremgangsmåde, at 
præcisere, hvilke af dets politiske 
prioriteringer eller projekter, det vil være 
indstillet på at opgive helt til trods for 
deres bevislige europæiske merværdi.
_______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) I sin beslutning af 8. juni 2011 om 
investering i fremtiden: en ny flerårig 
finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa1understregede Europa-
Parlamentet, at Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen har 
bidraget til at skabe solidaritet i EU og 
yde støtte til arbejdstagere, der er blevet 
afskediget på grund af de negative følger 
af globaliseringen og den globale 
finansielle og økonomiske krise, hvorfor 
denne støtte bør bevares og styrkes under 
den nye FFR. Europa-Parlamentet gav 
imidlertid udtryk for sin opfattelse af, at 
procedurerne for gennemførelse af støtte 
fra Globaliseringsfonden er for 
tidskrævende og omstændelige. Europa-
Parlamentet opfordrede Kommissionen til 
at fremsætte forslag til, hvordan disse 
procedurer kan forenkles og afkortes 
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fremover.
_______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om et budget 
for Europa 2020 anerkendes EGF's rolle 
som en fleksibel fond, der skal støtte 
arbejdstagere, der mister deres arbejde, og 
hjælpe dem med så hurtigt som muligt at 
finde et andet arbejde. Unionen bør i den 
flerårige finansielle rammes 
gyldighedsperiode fra 1. januar 2014 til 31. 
december 2020 fortsat yde specifik 
engangsstøtte til fremme af de afskedigede 
arbejdstageres tilbagevenden til 
beskæftigelse inden for områder, sektorer
og geografiske områder eller på 
arbejdsmarkeder, der kommer ud for 
pludselige, alvorlige økonomiske 
forstyrrelser. I betragtning af formålet, som 
er at yde støtte i nødsituationer og under 
usædvanlige omstændigheder, bør EGF 
forblive uden for den flerårige finansielle 
ramme.

(3) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om et budget 
for Europa 2020 anerkendes EGF's rolle 
som en fleksibel fond, der skal støtte 
arbejdstagere, der mister deres arbejde, og 
hjælpe dem med så hurtigt som muligt at 
finde et andet arbejde. Unionen bør i den 
flerårige finansielle rammes 
gyldighedsperiode fra 1. januar 2014 til 31. 
december 2020 fortsat yde specifik 
engangsstøtte til fremme af de afskedigede 
arbejdstageres tilbagevenden til 
beskæftigelse inden for områder, sektorer 
og geografiske områder eller på 
arbejdsmarkeder, der kommer ud for 
pludselige, alvorlige økonomiske 
forstyrrelser. I betragtning af erfaringerne 
fra perioden 2007-2013 bør 
anvendelsesområdet for EGF imidlertid 
delvist ændres, og det samme gælder for 
visse af betingelserne for mobilisering 
heraf. I betragtning af formålet, som er at 
yde støtte i nødsituationer og under 
usædvanlige omstændigheder, bør det 
beløb, der tildeles EGF, forblive uden for 
og over de lofter over forpligtelser, der er 
fastlagt i den flerårige finansielle ramme 
for perioden 2014-2020.

Ændringsforslag 4
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Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I sin beslutning af 8. juni 2011 med 
titlen ”Investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa"1 fandt Parlamentet det 
afgørende at fastholde særlige 
instrumenter (fleksibilitetsinstrumentet, 
Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen, Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond samt reserven til 
nødhjælp), der kan mobiliseres på ad hoc-
basis, ved yderligere at forenkle deres 
anvendelse og tildele dem tilstrækkelige 
midler samt ved eventuelt at oprette nye 
instrumenter i fremtiden og 
understregede, at mobiliseringen af 
sådanne yderligere finansieringskilder 
skal overholde fællesskabsmetoden.1

_______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I tråd med meddelelsen om et budget 
for Europa 2020 bør anvendelsesområdet 
for EGF udvides, således at det bliver 
lettere for landmænd at tilpasse sig en ny 
markedssituation som følge af 
internationale handelsaftaler inden for 
landbrugssektoren, der fører til en 
ændring i eller en betydelig tilpasning til 
landbrugsaktiviteterne for de berørte 
landmænd og således hjælpe dem med at 
blive mere konkurrencedygtige strukturelt 
set eller lette deres overgang til ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter.

udgår
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Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning til landbrugstilpasning og 
ændre EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af 
globaliseringen og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige 
omstændigheder.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre den europæiske dimension 
af EGF bør en ansøgning om EGF-støtte 
kunne udløses, når antallet af afskedigelser 
når op på en minimumsgrænseværdi. På 
små arbejdsmarkeder, f.eks. små 
medlemsstater eller afsidesliggende 
regioner, og under usædvanlige 
omstændigheder kan der forelægges 
ansøgninger for et lavere antal 
afskedigelser. Med hensyn til landmænd 
bør de nødvendige kriterier fastsættes af 
Kommissionen i relation til 
konsekvenserne ved den enkelte 
handelsaftale.

(6) For at sikre den europæiske dimension 
af EGF bør en ansøgning om EGF-støtte 
kunne udløses, når antallet af afskedigelser 
når op på en minimumsgrænseværdi. På 
små arbejdsmarkeder, f.eks. små 
medlemsstater eller afsidesliggende 
regioner, og under usædvanlige 
omstændigheder kan der forelægges 
ansøgninger for et lavere antal 
afskedigelser.

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på helt forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at begrænse den tid, 
Kommissionen bruger på at evaluere 
ansøgningerne, bør medlemsstaterne 
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fremsende ansøgningerne på deres eget 
sprog samt på et af EU-institutionernes 
arbejdssprog.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Afskedigede arbejdstagere bør have 
samme adgang til EGF, uanset hvilken 
ansættelseskontrakt eller hvilket 
ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør 
arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse 
og vikaransatte, der er blevet afskediget, 
såvel som ejere og ledere af meget små, 
små og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere, hvis aktivitet 
ophører, og landmænd, som ændrer eller 
tilpasser deres aktiviteter til en ny 
markedssituation som følge af 
handelsaftaler, anses for at være 
afskedigede arbejdstagere i forbindelse 
med denne forordning.

(7) Afskedigede arbejdstagere bør have 
samme adgang til EGF, uanset hvilken 
ansættelseskontrakt eller hvilket 
ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør 
arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse 
og vikaransatte, der er blevet afskediget, 
såvel som ejere og ledere af meget små, 
små og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere, som tvinges til 
at indstille deres aktiviteter, anses for at 
være afskedigede arbejdstagere i 
forbindelse med denne forordning..

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og 
ændre EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af 
globaliseringen og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige 
omstændigheder.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Med hensyn til landmænd bør EGF's 
anvendelsesområde omfatte modtagere, 
der påvirkes af bilaterale aftaler indgået 
af Unionen i overensstemmelse med 

udgår
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artikel XXIV i GATT eller multilaterale 
aftaler indgået som led i 
Verdenshandelsorganisationen. Det 
omfatter landmænd, der ændrer eller 
tilpasser deres hidtidige 
landbrugsaktiviteter inden for en periode, 
der begynder fra paraferingen af sådanne 
handelsaftaler, og som ophører tre år 
efter deres fulde gennemførelse.

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den økonomiske støtte fra EGF bør 
først og fremmest fokusere på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, 
at afskedigede arbejdstagere hurtigt vender 
tilbage til beskæftigelse enten inden for 
deres oprindelige sektor eller aktivitet, eller 
udenfor, herunder landbrugssektoren.
Derfor bør der være begrænsninger på de 
tilskud, der medtages i en koordineret 
pakke af individualiserede tilbud.

(9) Den økonomiske støtte fra EGF bør 
først og fremmest fokusere på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, 
at afskedigede arbejdstagere hurtigt vender 
tilbage til beskæftigelse enten inden for 
deres oprindelige sektor eller aktivitet, eller 
udenfor. Derfor bør der være 
begrænsninger på de tilskud, der medtages 
i en koordineret pakke af individualiserede 
tilbud.

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på helt forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den økonomiske støtte fra EGF bør 
først og fremmest fokusere på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, 
at afskedigede arbejdstagere hurtigt vender 
tilbage til beskæftigelse enten inden for 
deres oprindelige sektor eller aktivitet, eller 
udenfor, herunder landbrugssektoren. 
Derfor bør der være begrænsninger på de 
tilskud, der medtages i en koordineret 
pakke af individualiserede tilbud.

(9) Den økonomiske støtte fra EGF bør 
først og fremmest fokusere på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der 
fremmer varig beskæftigelse, og som 
sikrer, at afskedigede arbejdstagere hurtigt 
vender tilbage til beskæftigelse enten inden 
for deres oprindelige sektor eller aktivitet, 
eller udenfor. Derfor bør der være 
begrænsninger på de tilskud, der medtages 
i en koordineret pakke af individualiserede 
tilbud, og som skal suppleres af yderligere 
foranstaltninger, som henhører under 
medlemsstaternes eller virksomhedernes 
ansvarsområde i medfør af national
lovgivning eller kollektive aftaler.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør foretrække de 
foranstaltninger, der i væsentlig grad vil 
bidrage til de afskedigede arbejdstageres 
beskæftigelsesegnethed, når de udformer 
den koordinerede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger. 
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at 
mindst 50 % af de tiltænkte arbejdstagere 
vender tilbage til beskæftigelse eller til nye 
aktiviteter senest 12 måneder efter 
ansøgningsdatoen.

(10) Medlemsstaterne bør foretrække de 
foranstaltninger, der i væsentlig grad vil 
bidrage til de afskedigede arbejdstageres 
beskæftigelsesegnethed, når de udformer 
den koordinerede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger. 
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at 
mindst 50 % af de tiltænkte arbejdstagere 
vender tilbage til langsigtet og varig 
beskæftigelse eller, om muligt, til nye 
aktiviteter senest 12 måneder efter 
ansøgningsdatoen.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at støtte de afskedigede 
arbejdstagere effektivt og hurtigt bør 
medlemsstaterne gøre deres bedste for at 
forelægge fuldstændige ansøgninger. Det 
bør kun undtagelsesvist og tidsbegrænset 
være muligt at levere yderligere 
oplysninger.

(11) For at støtte de afskedigede 
arbejdstagere effektivt og hurtigt bør 
medlemsstaterne gøre deres bedste for at 
forelægge fuldstændige ansøgninger. Det 
bør kun undtagelsesvist og tidsbegrænset 
være muligt at levere yderligere 
oplysninger. Medlemsstaterne og 
Kommissionen opfordres til at indgå i et 
tæt samarbejde, således at de frister for 
behandling af ansøgninger om 
mobilisering, der er fastsat i artikel 8, 
overholdes.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I overensstemmelse med princippet 
om sund finansiel forvaltning bør den 
økonomiske støtte fra EGF ikke erstatte 
støtteforanstaltninger, som er tilgængelige 
for afskedigede arbejdstagere i EU's 
strukturfonde eller i andre af EU's 
politikker eller programmer.

(12) I overensstemmelse med princippet 
om sund finansiel forvaltning bør den 
økonomiske støtte fra EGF ikke erstatte 
eller overlappe støtteforanstaltninger, som 
er tilgængelige for afskedigede 
arbejdstagere i EU's strukturfonde eller i 
andre af EU's politikker eller programmer.
EGF bør kun yde begrænset 
engangsstøtte, mens Unionens øvrige 
politikker og programmer bør yde 
langsigtet støtte.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre, at Unionens udtryk for 
solidaritet med arbejdstagere ikke bringes i 
fare gennem manglende ressourcer til 
medlemsstaternes samfinansiering, bør 

(14) For at sikre, at Unionens udtryk for 
solidaritet med arbejdstagere ikke bringes i 
fare gennem manglende ressourcer til 
medlemsstaternes samfinansiering, bør 
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samfinansieringssatsen gradueres, dvs. en 
støtte på maksimalt 50 % af 
omkostningerne til pakken og dens 
gennemførelse som en standardsats, med 
mulighed for at hæve denne sats til 65 % 
for ansøgninger fra de medlemsstater, på 
hvis område mindst én region på NUTS 
II-niveau er støtteberettiget under 
strukturfondenes konvergensmål.

samfinansieringssatsen hæves til 65 %.

Begrundelse

Medlemsstaterne, navnlig de medlemsstater som er ramt hårdt af gældskrisen, har gentagne 
gange talt for en permanent forhøjelse af EU's medfinansieringssats. Forhøjelsen af 
medfinansieringssatsen i 2009 fra 50 % til 65 % var den væsentligste faktor, der bidrog til en 
kraftig stigning i antallet af ansøgninger og gjorde EGF-støtten mere attraktiv for 
medlemsstaterne i forhold til Den Europæiske Socialfond (ESF) og forskellige nationale aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at gøre det lettere at gennemføre 
denne forordning bør udgifterne være 
støtteberettiget enten fra den dato, på 
hvilken en medlemsstat bliver pålagt 
administrative udgifter for at gennemføre 
EGF, eller fra den dato, på hvilken en 
medlemsstat begynder at yde 
individualiserede tjenester, eller i tilfælde 
af landmænd fra den dato, der er anført i 
en kommissionsretsakt, jf. artikel 4, stk. 3.

(15) For at gøre det lettere at gennemføre 
denne forordning bør udgifterne være 
støtteberettiget enten fra den dato, på 
hvilken en medlemsstat bliver pålagt 
administrative udgifter for at gennemføre 
EGF, eller fra den dato, på hvilken en 
medlemsstat begynder at yde 
individualiserede tjenester.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at dække de behov, der måtte (16) For at dække de behov, der måtte 
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opstå i de sidste måneder af året, er det 
nødvendigt at sikre, at mindst en fjerdedel 
af EGF's maksimale årlige midler er til 
rådighed den 1. september. Økonomisk 
støtte, der udbetales i den resterende del 
af året, bør tildeles under hensyntagen til 
det generelle loft for støtte til landmænd i 
den flerårige finansielle ramme.

opstå i de sidste måneder af året, er det 
nødvendigt at sikre, at mindst en fjerdedel 
af EGF's maksimale årlige midler er til 
rådighed den 1. september.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at dække det øgede behov, som især 
opstår i årets første måneder, hvor det er 
vanskeligere at opnå overførsler fra andre 
budgetposter, bør der sikres et passende 
antal betalingsbevillinger via EGF-
budgetposten og den årlige 
budgetprocedure.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I de afskedigede arbejdstageres 
interesse bør medlemsstaterne og de EU-
institutioner, der er inddraget i 
beslutningstagningsprocessen i forbindelse 
med EGF, gøre deres bedste for at 
begrænse behandlingstiden og forenkle 
procedurerne.

(18) I de afskedigede arbejdstageres 
interesse bør der hurtigt og effektivt ydes 
dynamisk støtte. Medlemsstaterne og de 
EU-institutioner, der er inddraget i 
beslutningstagningsprocessen i forbindelse 
med EGF, bør gøre deres bedste for at 
begrænse behandlingstiden og forenkle 
procedurerne for dermed at træffe en 
velfungerende og hurtig beslutning om 
anvendelse af EGF.

Ændringsforslag 20
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Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at gøre det muligt for 
Kommissionen løbende at overvåge 
resultater, der er opnået med EGF-støtte, 
bør medlemsstaterne forelægge foreløbige 
og endelige rapporter om gennemførelsen 
af EGF.

(19) For at give Europa-Parlamentet 
politisk kontrol og gøre det muligt for 
Kommissionen løbende at overvåge 
resultater, der er opnået med EGF-støtte, 
bør medlemsstaterne forelægge foreløbige,
endelige og rettidige rapporter om 
gennemførelsen af EGF.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Målene for denne forordning kan ikke 
i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
omfang og virkninger bedre opnås på EU-
plan; Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at opnå disse 
mål —

(21) Målene for denne forordning kan ikke 
i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
omfang og virkninger bedre opnås på EU-
plan. Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at opnå disse 
mål og bør derfor medtages under den 
tilhørende budgetpost

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med EGF er at bidrage til 
økonomisk vækst og beskæftigelse i 
Unionen ved at give Unionen mulighed for 
at udvise solidaritet med de arbejdstagere, 

Formålet med EGF er at bidrage til 
økonomisk vækst og udvikling, 
beskæftigelse og social integration i 
Unionen ved at give Unionen mulighed for 
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der afskediges som følge af 
gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, der kan 
tilskrives globaliseringen, handelsaftaler, 
der påvirker landbruget, eller en uventet 
krise, og hjælpe dem økonomisk med 
hurtigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet
eller med at ændre eller tilpasse deres 
landbrugsaktiviteter.

at udvise solidaritet med de arbejdstagere, 
der afskediges, eller de personer, der i 
henhold til forordningen skal opfattes 
som afskedigede, som følge af 
gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, der kan 
tilskrives globaliseringen eller en uventet 
krise, og hjælpe dem økonomisk med 
hurtigt at vende tilbage til stabil og 
bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet
eller med at ændre eller tilpasse deres 
aktiviteter.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der får økonomisk støtte 
af fonden, jf. artikel 2, litra a) og b), har til 
formål at sikre, at mindst 50 % af de 
arbejdstagere, der deltager i disse 
foranstaltninger, finder stabil beskæftigelse 
inden for et år at regne fra datoen for 
ansøgningen.

Foranstaltninger, der får økonomisk støtte 
af fonden, jf. artikel 2, litra a) og b), har til 
formål at sikre, at mindst 50 % af de 
arbejdstagere, der deltager i disse 
foranstaltninger, finder stabil beskæftigelse 
på lang sigt inden for et år at regne fra 
datoen for ansøgningen.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) arbejdstagere, der har ændret eller 
tilpasset deres hidtidige 
landbrugsaktiviteter i en periode efter 
paraferingen af den handelsaftale, der er 
indgået af Unionen, og som indeholder 
handelsliberaliseringsforanstaltninger for 
den pågældende landbrugssektor, og som 
ophører tre år efter den fulde 
gennemførelse af disse foranstaltninger, 
forudsat at disse handelsforanstaltninger 
har ført til en væsentlig stigning i 

udgår
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importen til Unionen af et 
landbrugsprodukt eller –produkter, 
ledsaget af et betydelig fald i priserne på 
sådanne produkter på EU-plan eller 
eventuelt på nationalt eller regionalt plan.

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) ejere og ledere af meget små, små og 
mellemstore virksomheder og selvstændige 
arbejdstagere (herunder landmænd), samt 
alle medlemmer af deres husstand, som er 
aktive i virksomheden, forudsat for 
landmændenes vedkommende at de 
allerede fremstillede de produkter, der var 
berørt af den pågældende handelsaftale, 
inden foranstaltningerne for den 
specifikke sektor var blevet gennemført.

d) ejere og ledere af meget små, små og 
mellemstore virksomheder og selvstændige 
arbejdstagere, samt alle medlemmer af 
deres husstand, som er aktive i 
virksomheden, forudsat at de allerede var
direkte berørt af forstyrrelserne i den
lokale, regionale eller nationale økonomi.

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen, for så vidt angår udgår
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landmænd, efter paraferingen af en 
handelsaftale og ud fra de tilgængelige
oplysninger, data og analyser, anser det 
for sandsynligt, at betingelserne for støtte 
i henhold til artikel 2, litra c), er opfyldt 
for et betydeligt antal landmænd, vedtager 
den delegerede retsakter, jf. artikel 24, 
som fastlægger de støtteberettigede 
sektorer eller produkter, beskriver de 
eventuelle berørte geografiske områder, 
fastsætter et maksimalt beløb for eventuel 
støtte på EU-plan, referenceperioderne og 
betingelserne for støtteberettigelse for 
landmænd og fristerne for 
støtteberettigelse for udgifter samt den 
frist, inden for hvilken ansøgningerne 
skal indsendes, og, om fornødent, 
indholdet af disse ansøgninger, jf. artikel 
8, stk. 2.

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på helt forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Såfremt ejere og ledere af meget små, 
små og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere ændrer eller for 
landmændenes vedkommende tilpasser 
deres hidtidige aktiviteter, opfattes sådanne 
situationer som afskedigelser i forbindelse 
med denne forordning.

4. Såfremt ejere og ledere af meget små, 
små og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere ændrer eller 
tilpasser deres hidtidige aktiviteter, opfattes 
sådanne situationer som afskedigelser i 
forbindelse med denne forordning.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) For ejere og ledere af meget små, små 
og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere (herunder 
landmænd), beregnes afskedigelserne 
enten fra datoen for aktiviteternes ophør, 
for så vidt som det er forårsaget af én af de 
i artikel 2 nævnte faktorer og fastslået i 
henhold til national lov eller administrative 
bestemmelser, eller fra den dato, som 
Kommissionen har fastsat i sin delegerede 
retsakt, der er vedtaget i henhold til 
artikel 4, stk. 3.

c) For ejere og ledere af meget små, små 
og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere, beregnes 
afskedigelserne enten fra datoen for 
aktiviteternes ophør, for så vidt som det er 
forårsaget af én af de i artikel 2 nævnte 
faktorer og fastslået i henhold til national 
lov eller administrative bestemmelser.

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansøgende medlemsstat kan yde 
individualiserede tilbud, der samfinansieres
af EGF, til berørte arbejdstagere, som kan 
omfatte:

Den ansøgende medlemsstat kan yde 
individualiserede tilbud, der samfinansieres 
af EGF, til berørte arbejdstagere, som kan 
omfatte:

(a) alle arbejdstagere, der er blevet 
afskediget i henhold til artikel 5, i 
perioden, der er anført i artikel 4, stk. 1, 2 
eller 3

a) alle arbejdstagere, der er blevet 
afskediget i henhold til artikel 5, i 
perioden, der er anført i artikel 4, stk. 1 
eller 2

(b) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
før eller efter den periode, der er anført i 
artikel 4, stk. 1, litra a), eller stk. 2, i 
tilfælde, hvor en ansøgning i henhold til 

b) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
før eller efter den periode, der er anført i 
artikel 4, stk. 1, litra a), eller stk. 2, i 
tilfælde, hvor en ansøgning i henhold til 
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artikel 4, stk. 2, afviger fra de kriterier, der 
er fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra a)

artikel 4, stk. 2, afviger fra de kriterier, der 
er fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra a)

(c) landmænd, der ændrer eller tilpasser 
deres hidtidige landbrugsaktiviteter som 
følge af Unionens parafering af en 
handelsaftale, der er omtalt i den 
delegerede retsakt, der er vedtaget i 
henhold til artikel 4, stk. 3.

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ydes økonomisk støtte til aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår 
i en samordnet pakke af individualiserede 
tilbud, som har til formål at lette en 
tilbagevenden for de ledige arbejdstagere, 
der er tiltænkt støtte, til beskæftigelse, eller 
lette deres etablering som selvstændige 
eller for landmændenes vedkommende
ændre eller tilpasse deres hidtidige 
aktiviteter. Den samordnede pakke af 
individualiserede tilbud kan bl.a. omfatte:

Der kan ydes økonomisk støtte til aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår 
i en samordnet pakke af individualiserede 
tilbud, som har til formål at lette en 
tilbagevenden for de ledige arbejdstagere, 
der er tiltænkt støtte, til beskæftigelse, eller 
lette deres etablering som selvstændige 
eller ændre eller tilpasse deres hidtidige 
aktiviteter. Den samordnede pakke af 
individualiserede tilbud kan bl.a. omfatte:

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Særlige tidsbegrænsede 
foranstaltninger, f.eks. tilskud til 
jobsøgning, incitamenter til arbejdsgivere 
med henblik på rekruttering, 

b) særlige tidsbegrænsede foranstaltninger, 
f.eks. tilskud til jobsøgning, incitamenter 
til arbejdsgivere med henblik på 
rekruttering, mobilitetstilskud, dagpenge 
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mobilitetstilskud, dagpenge eller 
uddannelsesydelse (herunder ydelse til 
plejere og til vikarordninger inden for 
landbruget), hvor alle foranstaltninger er 
begrænset til varigheden af den 
dokumenterede aktive jobsøgning, den 
livslange læring eller 
uddannelsesaktiviteterne.

eller uddannelsesydelse (herunder ydelse 
til plejere), hvor alle foranstaltninger er 
begrænset til varigheden af den 
dokumenterede aktive jobsøgning, den 
livslange læring eller 
uddannelsesaktiviteterne

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) tidsbegrænsede ydelser, som især kan 
tilskynde unge arbejdstagere til at afslutte 
en videregående uddannelse.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne ved investering i fysiske 
aktiver til selvstændig virksomhed og til 
etablering af virksomheder eller til ændret 
eller tilpasset aktivitet må ikke overstige 
35 000 EUR.

Omkostningerne ved investering i fysiske 
aktiver til selvstændig virksomhed og til 
etablering af virksomheder eller til ændret 
eller tilpasset aktivitet må generelt ikke 
overstige 35 000 EUR.

Begrundelse

En el caso que un productor agrario europeo de sectores ganaderos intensivos o de cultivos 
permanentes afectados que deba cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias 
afectadas por la rúbrica, por parte de la Unión Europea, de tratados comerciales por los que 
se introducen medidas de liberalización comercial, el límite de 35.000 euros en el coste de la 
inversión en activos fijos para un empleo por cuenta propia o para crear una empresa, 
cambiar de actividad o adaptarse a otra nueva, no va a permitir en la mayoría de los casos 
auxiliar íntegramente el coste real de las inversiones en activos fijos para redimensionar su 
explotación agraria, cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias.
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten forelægger en 
fuldstændig ansøgning til Kommissionen 
senest 12 uger efter den dato, på hvilken 
betingelserne i artikel 4, stk. 1 eller 2, er 
opfyldt eller om fornødent inden den frist, 
der er fastsat af Kommissionen, jf. artikel 
4, stk. 3. I usædvanlige og behørigt 
dokumenterede tilfælde kan ansøgningen 
suppleres med yderligere oplysninger fra 
den ansøgende medlemsstat senest seks
måneder efter datoen for ansøgningen, 
hvorefter Kommissionen evaluerer 
ansøgningen på baggrund af de 
tilgængelige oplysninger. Kommissionen 
afslutter sin evaluering af ansøgningen 
senest 12 uger efter datoen for modtagelse 
af en fuldstændig ansøgning eller (i 
tilfælde af en ufuldstændig ansøgning) seks 
måneder efter datoen for den oprindelige 
ansøgning, alt efter hvilken dato der ligger 
først.

1. Medlemsstaten forelægger en 
fuldstændig ansøgning til Kommissionen 
på medlemsstatens eget sprog og på et af 
EU-institutionernes arbejdssprog senest ti 
uger efter den dato, på hvilken 
betingelserne i artikel 4, stk. 1 eller 2, er 
opfyldt. I usædvanlige og behørigt 
dokumenterede tilfælde kan ansøgningen 
suppleres med yderligere oplysninger fra 
den ansøgende medlemsstat senest fire
måneder efter datoen for ansøgningen, 
hvorefter Kommissionen evaluerer 
ansøgningen på baggrund af de 
tilgængelige oplysninger. Kommissionen 
afslutter sin evaluering af ansøgningen 
senest ni uger efter datoen for modtagelse 
af en fuldstændig ansøgning eller (i 
tilfælde af en ufuldstændig ansøgning) fem
måneder efter datoen for den oprindelige 
ansøgning, alt efter hvilken dato der ligger 
først. Kommissionen og medlemsstaterne 
gør deres bedste for nøje at overholde 
disse frister.

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) En begrundet analyse af 
årsagssammenhængen mellem 

(a) En begrundet analyse af 
årsagssammenhængen mellem 
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afskedigelserne og de gennemgribende 
strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, eller de 
alvorlige forstyrrelser i den lokale, 
regionale eller nationale økonomi, som er 
forårsaget af en uventet krise, eller en ny 
markedssituation i landbrugssektoren i 
medlemsstaten, som er en følge af 
virkningerne af en handelsaftale, der er 
paraferet af Den Europæiske Union i 
overensstemmelse med artikel XXIV i 
GATT, eller en multilateral aftale, der er 
paraferet som led i 
Verdenshandelsorganisationen, jf. artikel 
4, stk. 3, litra c). Denne analyse bygger på 
statistiske oplysninger og andre 
oplysninger på det mest hensigtsmæssige 
niveau for at dokumentere opfyldelsen af 
interventionskriterierne i artikel 4.

afskedigelserne og de gennemgribende 
strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, eller de 
alvorlige forstyrrelser i den lokale, 
regionale eller nationale økonomi, som er 
forårsaget af en uventet krise. Denne 
analyse bygger på statistiske oplysninger 
og andre oplysninger på det mest 
hensigtsmæssige niveau for at 
dokumentere opfyldelsen af 
interventionskriterierne i artikel 4.

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) Om fornødent yderligere krav, som kan 
være fastsat i den delegerede retsakt, der 
er vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3.

udgår

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 37
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den økonomiske støtte begrænses til det, 
der er nødvendigt for at udvise solidaritet 
og yde støtte til individuelle afskedigede 
arbejdstagere. De aktiviteter, der støttes af 
EGF, opfylder Unionens lovgivning og den 
nationale lovgivning, herunder 
bestemmelserne om statsstøtte.

2. Den økonomiske støtte begrænses til det, 
der er nødvendigt for at udvise solidaritet 
og yde midlertidig engangsstøtte til 
individuelle afskedigede arbejdstagere. De 
aktiviteter, der støttes af EGF, opfylder 
Unionens lovgivning og den nationale 
lovgivning, herunder bestemmelserne om 
statsstøtte.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den ansøgende medlemsstat sikrer, at de 
specifikke foranstaltninger, der modtager 
økonomisk støtte fra EGF, ikke samtidig 
modtager støtte fra andre af EU's 
finansielle instrumenter.

4. Den ansøgende medlemsstat sikrer, at de 
specifikke foranstaltninger, der modtager 
økonomisk støtte fra EGF, ikke samtidig 
modtager støtte fra andre af EU's 
finansielle instrumenter for at undgå 
undergravning af langsigtede 
programmer, såsom strukturfondene, 
herunder Den Europæiske Socialfond 
(ESF).

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På Kommissionens initiativ kan EGF op 
til et loft på 0,5 % af det årlige maksimale 
beløb, som EGF råder over, anvendes til 
finansiering af aktiviteter i forbindelse med 
forberedelse, overvågning, dataindsamling 
og oprettelse af en vidensbase, der er 
relevant for gennemførelsen af EGF. EGF 
kan også anvendes til finansiering af 

1. På Kommissionens initiativ kan EGF op 
til et loft på 0,5 % af det årlige maksimale 
beløb, som EGF råder over, anvendes til 
finansiering af aktiviteter i forbindelse med 
forberedelse, overvågning, dataindsamling 
og oprettelse af en vidensbase, der er 
relevant for gennemførelsen af EGF og for 
medlemsstaternes udveksling af bedste 
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administrativ og teknisk støtte, oplysning 
og kommunikation samt aktiviteter 
vedrørende revision, kontrol og evaluering, 
der er nødvendige for at gennemføre denne 
forordning.

praksis. EGF kan også anvendes til 
finansiering af administrativ og teknisk 
støtte, oplysning og kommunikation samt 
aktiviteter vedrørende revision, kontrol og 
evaluering, der er nødvendige for at 
gennemføre denne forordning.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionens tekniske bistand 
omfatter information og vejledning af 
medlemsstaterne vedrørende anvendelse af, 
tilsyn med og evaluering af EGF. 
Kommissionen kan desuden orientere de 
europæiske og nationale 
arbejdsmarkedsparter om anvendelsen af 
EGF.

4. Kommissionens tekniske bistand 
omfatter information og vejledning af 
medlemsstaterne vedrørende anvendelse af, 
tilsyn med og evaluering af EGF. 
Kommissionen skal desuden orientere de 
europæiske og nationale 
arbejdsmarkedsparter om anvendelsen af 
EGF.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den ansøgende medlemsstat informerer 
og orienterer om de støttede
foranstaltninger. Oplysningerne skal 
henvende sig til de arbejdstagere, der er 
tiltænkt støtte, lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
medierne og den brede offentlighed. De 
skal fokusere på EU's rolle og sikre, at 
støtten fra EGF synliggøres.

1. Den ansøgende medlemsstat informerer 
og orienterer rettidigt om de støttede 
foranstaltninger. Oplysningerne skal 
henvende sig til de arbejdstagere, der er 
tiltænkt støtte, lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
medierne og den brede offentlighed. De 
skal fokusere på EU's rolle og sikre, at 
støtten fra EGF synliggøres og viser EU's 
merværdi og Kommissionens 
dataindsamling med henblik på at øge den 
budgetmæssige gennemsigtighed.

Ændringsforslag 42
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Kommissionen opretter et
internetsted, der er tilgængeligt på alle EU-
sprog, med oplysning om EGF, vejledning 
om indgivelse af ansøgninger og 
oplysninger om godkendte og afviste 
ansøgninger, og fremhæver 
budgetmyndighedens rolle.

2. Kommissionen opdaterer på en 
brugervenlig måde det indrettede
internetsted, der er tilgængeligt på alle EU-
sprog, med opdateret oplysning og 
gennemførte data om EGF, fondens 
indførelse, vejledning om indgivelse af 
ansøgninger og oplysninger om godkendte 
og afviste ansøgninger, og fremhæver 
budgetmyndighedens rolle.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 8, stk. 
3, og under særlig hensyntagen til antallet 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, de 
foreslåede foranstaltninger og de 
forventede omkostninger evaluerer og 
foreslår Kommissionen så hurtigt som 
muligt det eventuelle støttebeløbs størrelse 
inden for rammerne af de disponible 
midler. Beløbet må ikke overstige 50 % af 
de samlede anslåede omkostninger, der er 
omtalt i artikel 8, stk. 2, litra e), eller 65 % 
for ansøgninger fra en medlemsstat, på 
hvis område mindst én region på NUTS 
II-niveau er støtteberettiget under 
strukturfondenes konvergensmål. 
Kommissionen vil i sin evaluering af 
sådanne ansøgninger afgøre, om 
samfinansieringssatsen på 65 % er 
berettiget.

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 8, stk. 
3, og under særlig hensyntagen til antallet 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, de
foreslåede foranstaltninger og de 
forventede omkostninger evaluerer og 
foreslår Kommissionen så hurtigt som 
muligt det eventuelle støttebeløbs størrelse 
inden for rammerne af de disponible 
midler. Beløbet må ikke overstige 65 % af 
de samlede anslåede omkostninger, der er 
omtalt i artikel 8, stk. 2, litra e).

Ændringsforslag 44



RR\923267DA.doc 111/158 PE483.708v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udgifter er berettigede til økonomisk støtte 
fra de datoer, der er fastlagt i artikel 8, stk. 
2, litra h), og på hvilke medlemsstaten 
indleder de individualiserede tilbud til de 
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, eller 
iværksætter den administrative udgift, der 
skal gennemføre EGF i henhold til 
henholdsvis artikel 7, stk. 1 og 3. For 
landmænds vedkommende er udgifterne 
berettiget til støtte fra den dato, der er 
fastsat i den delegerede retsakt, som er 
vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3.

Udgifter er berettigede til økonomisk støtte
fra de datoer, der er fastlagt i artikel 8, stk. 
2, litra h), og på hvilke medlemsstaten 
indleder de individualiserede tilbud til de 
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, eller 
iværksætter den administrative udgift, der 
skal gennemføre EGF i henhold til 
henholdsvis artikel 7, stk. 1 og 3.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen har konkluderet, at 
betingelserne for at mobilisere EGF er 
opfyldt, forelægger den et forslag om at 
anvende den. Beslutningen om at anvende 
EGF træffes af budgetmyndighedens to 
parter i fællesskab. Rådet træffer afgørelse 
med kvalificeret flertal, og Europa-
Parlamentet træffer afgørelse med et flertal 
af sine medlemmer og tre femtedele af de 
afgivne stemmer.

Hvis Kommissionen har konkluderet, at 
betingelserne for at mobilisere EGF er 
opfyldt, forelægger den et forslag om at 
anvende den. Beslutningen om at anvende 
EGF træffes af budgetmyndighedens to 
parter i fællesskab senest en måned efter 
forelæggelsen for budgetmyndigheden. 
Rådet træffer afgørelse med kvalificeret 
flertal, og Europa-Parlamentet træffer 
afgørelse med et flertal af sine medlemmer 
og tre femtedele af de afgivne stemmer.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samtidig med at Kommissionen forelægger 
forslaget til en afgørelse om at anvende 

Samtidig med at Kommissionen forelægger 
forslaget til en afgørelse om at anvende 
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EGF, forelægger den et forslag om 
overførsel til de relevante budgetposter for 
budgetmyndighedens to parter. Ved 
uenighed indledes der en trepartsprocedure.

EGF, forelægger den et forslag om 
overførsel til de relevante budgetposter for 
budgetmyndighedens to parter. 
Overførslerne skal gennemføres i 
overensstemmelse med såvel de årlige som 
de langsigtede budgetprioriteringer. Ved 
uenighed indledes der en trepartsprocedure.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter ikrafttrædelsen af en afgørelse om 
økonomisk støtte i henhold til artikel 15, 
stk. 4, udbetaler Kommissionen den 
økonomiske støtte til medlemsstaten som 
en samlet forudbetaling på mindst 50 % af 
EU's økonomiske støtte til medlemsstaten, 
i princippet inden for 15 dage, om 
nødvendigt ledsaget af foreløbige og 
endelige betalinger. Forudbetalingen 
modregnes, når den endelige 
regnskabsopgørelse vedrørende økonomisk 
støtte foretages, jf. artikel 18, stk. 3.

1. Efter ikrafttrædelsen af en afgørelse om 
økonomisk støtte i henhold til artikel 15, 
stk. 4, udbetaler Kommissionen den 
økonomiske støtte til medlemsstaten som 
en samlet forudbetaling på mindst 60 % af 
EU's økonomiske støtte til medlemsstaten, 
i princippet inden for 15 dage, om 
nødvendigt ledsaget af foreløbige og 
endelige betalinger. Forudbetalingen 
modregnes, når den endelige 
regnskabsopgørelse vedrørende økonomisk 
støtte foretages, jf. artikel 18, stk. 3.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest 15 måneder efter datoen for 
ansøgningen, jf. artikel 8, stk. 1, eller på 
den dato, som fastlægges ved den 
delegerede retsakt, der vedtages i henhold 
til artikel 4, stk. 3, forelægger 
medlemsstaten en foreløbig rapport for 
Kommissionen om gennemførelsen af den 
økonomiske støtte, herunder finansiering, 
tidsplanlægning og allerede udførte former 
for foranstaltninger, samt om andelen af 
arbejdstagere, der er vendt tilbage til 

1. Senest 12 måneder efter datoen for 
ansøgningen, jf. artikel 8, stk. 1, forelægger 
medlemsstaten en foreløbig rapport for 
Kommissionen om gennemførelsen af den 
økonomiske støtte, herunder finansiering, 
tidsplanlægning og allerede udførte former 
for foranstaltninger, samt om andelen af 
arbejdstagere, der er vendt tilbage til 
beskæftigelse eller har påbegyndt nye 
aktiviteter 12 måneder efter datoen for 
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beskæftigelse eller har påbegyndt nye 
aktiviteter 12 måneder efter datoen for 
ansøgningen.

ansøgningen.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. august hvert andet år og 
første gang i 2015 forelægger Europa-
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om gennemførelsen af aktiviteter i henhold 
til denne forordning og forordning (EF) nr. 
1927/2006 inden for de to foregående år. 
Rapporten skal navnlig fokusere på de 
resultater, der er opnået gennem EGF, og 
den skal især indeholde oplysninger om 
indgivne ansøgninger, vedtagne afgørelser, 
støttede foranstaltninger, herunder 
komplementariteten med foranstaltninger, 
der modtager EU-støtte fra andre, navnlig 
ESF, Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
og om opgørelsen over den tildelte 
økonomiske støtte. Rapporten skal også 
indeholde dokumentation for de 
ansøgninger, der er blevet afvist eller 
reduceret som følge af manglende 
bevillinger eller manglende opfyldelse af 
kriterierne.

1. Senest den 1. august hvert andet år og 
første gang i 2015 forelægger Europa-
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om gennemførelsen af aktiviteter i henhold 
til denne forordning og forordning (EF) nr. 
1927/2006 inden for de to foregående år 
sammenlignet med dataene siden fondens 
indførelse. Rapporten skal navnlig 
fokusere på de resultater, der er opnået 
gennem EGF, og den skal især indeholde 
oplysninger om indgivne ansøgninger, 
vedtagne afgørelser, støttede 
foranstaltninger, herunder 
komplementariteten med foranstaltninger, 
der modtager EU-støtte fra andre, navnlig 
ESF, og om opgørelsen over den tildelte 
økonomiske støtte. Rapporten skal også 
indeholde dokumentation for de 
ansøgninger, der er blevet afvist eller 
reduceret som følge af manglende 
bevillinger eller manglende opfyldelse af 
kriterierne.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en midtvejsevaluering af de opnåede 
resultaters effektivitet og bæredygtighed 
senest den 30. juni 2018

a) en midtvejsevaluering af de opnåede 
resultaters effektivitet og bæredygtighed 
senest den 30. juni 2017
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Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en efterfølgende evaluering med hjælp 
fra eksterne eksperter med henblik på 
vurdering af EGF's virkninger og dens 
merværdi senest den 31. december 2022.

b) en efterfølgende evaluering med hjælp 
fra eksterne eksperter med henblik på 
vurdering af EGF's virkninger og dens 
merværdi senest den 31. december 2021.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 udgår
Finansiel forvaltning af støtten til 
landmænd
Uanset artikel 21 og 22 forvaltes og 
kontrolleres støtten til landmænd i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. …..om finansiering, forvaltning og 
overvågning i forbindelse med den fælles 
landbrugspolitik. 

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastsatte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i denne 
forordning tillægges for en ubegrænset 
periode fra datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse.
3. Den i artikel 4 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
4. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerende retsakter, der allerede er i 
kraft.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 
2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
den frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
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Rådets initiativ.

Begrundelse

Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter er fastlagt i artikel 4, stk. 3, som er slettet.
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1.6.2012

UDTALELSE FRA BUDGETKONTROLUDVALGET

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2012/0269(COD))

Ordfører for udtalelse: Jorgo Chatzimarkakis

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF) blev oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006
om oprettelse af Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen for 
gyldighedsperioden for den finansielle 
ramme fra 1. januar 2007 til 31. december 
2013, med henblik på at give Unionen 
mulighed for at udvise solidaritet med de 
arbejdstagere, der afskediges som følge af 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, der 
kan tilskrives globaliseringen, og hjælpe 
dem med hurtigt at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet. Denne oprindelige 
målsætning for EGF er fortsat gyldig.

(2) Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF) blev oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 
om oprettelse af Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen for 
gyldighedsperioden for den finansielle 
ramme fra 1. januar 2007 til 31. december 
2013, med henblik på at give Unionen 
mulighed for at udvise solidaritet med de 
arbejdstagere, der afskediges som følge af 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, der 
kan tilskrives globaliseringen, og hjælpe 
dem med hurtigt at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet. I betragtning af den 
usikre situation, som mange 
medlemsstater stadig befinder sig i, er 
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denne oprindelige målsætning for EGF 
fortsat gyldig, eftersom fonden omend i 
beskedent omfang muliggør en individuel 
tilpasning af de tjenester, der skal tilbydes 
arbejdstagere, som har mistet deres 
arbejde som følge af kollektive 
afskedigelser foranlediget af den 
økonomiske globalisering og de dermed 
forbundne omfattende konsekvenser 
virksomhedsmæssigt, branchemæssigt og 
regionalt.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om et budget 
for Europa 2020 anerkendes EGF's rolle 
som en fleksibel fond, der skal støtte 
arbejdstagere, der mister deres arbejde, og 
hjælpe dem med så hurtigt som muligt at 
finde et andet arbejde. Unionen bør i den 
flerårige finansielle rammes 
gyldighedsperiode fra 1. januar 2014 til 31. 
december 2020 fortsat yde specifik 
engangsstøtte til fremme af de afskedigede 
arbejdstageres tilbagevenden til 
beskæftigelse inden for områder, sektorer 
og geografiske områder eller på 
arbejdsmarkeder, der kommer ud for 
pludselige, alvorlige økonomiske 
forstyrrelser. I betragtning af formålet, som 
er at yde støtte i nødsituationer og under 
usædvanlige omstændigheder, bør EGF 
forblive uden for den flerårige finansielle 
ramme.

(3) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om et budget 
for Europa 2020 anerkendes EGF's rolle 
som en fleksibel fond, der skal støtte 
arbejdstagere, der mister deres arbejde, og 
hjælpe dem med så hurtigt som muligt at 
finde et andet arbejde. Unionen bør i den 
flerårige finansielle rammes 
gyldighedsperiode fra 1. januar 2014 til 31. 
december 2020 fortsat yde specifik 
engangsstøtte til fremme af de afskedigede 
arbejdstageres tilbagevenden til 
beskæftigelse inden for områder, sektorer 
og geografiske områder eller på 
arbejdsmarkeder, der kommer ud for 
pludselige, alvorlige økonomiske 
forstyrrelser. I betragtning af formålet, som 
er at yde støtte i nødsituationer og under 
usædvanlige omstændigheder, bør EGF 
forblive uden for den flerårige finansielle 
ramme, da dette giver EU en mekanisme 
for hurtig reaktion med støtte i tilfælde af 
beskæftigelsesproblemer.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På den ansøgende medlemsstats initiativ 
kan der ydes økonomisk støtte til 
forberedende arbejde, forvaltning, 
oplysning, offentlig omtale, kontrol- og 
rapporteringsaktiviteter.

3. På den ansøgende medlemsstats initiativ 
kan der ydes økonomisk støtte, som ikke 
overstiger 5 % af de samlede 
omkostninger, til forberedende arbejde, 
forvaltning, oplysning, offentlig omtale, 
kontrol- og rapporteringsaktiviteter.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning 
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 8, stk. 
3, og under særlig hensyntagen til antallet 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, de 
foreslåede foranstaltninger og de 
forventede omkostninger evaluerer og 
foreslår Kommissionen så hurtigt som 
muligt det eventuelle støttebeløbs størrelse 
inden for rammerne af de disponible 
midler. Beløbet må ikke overstige 50 % af 
de samlede anslåede omkostninger, der er 
omtalt i artikel 8, stk. 2, litra e), eller 65 % 
for ansøgninger fra en medlemsstat, på hvis 
område mindst én region på NUTS II-
niveau er støtteberettiget under 
strukturfondenes konvergensmål. 
Kommissionen vil i sin evaluering af 
sådanne ansøgninger afgøre, om 
samfinansieringssatsen på 65 % er 
berettiget.

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 8, stk. 
3, og under særlig hensyntagen til antallet 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, de 
foreslåede foranstaltninger og de 
forventede omkostninger evaluerer og 
foreslår Kommissionen så hurtigt som 
muligt det eventuelle støttebeløbs størrelse 
inden for rammerne af de disponible 
midler. Beløbet må ikke overstige 50 % af 
de samlede anslåede omkostninger, der er 
omtalt i artikel 8, stk. 2, litra e), eller 65 % 
for ansøgninger fra en medlemsstat, på hvis 
område mindst én region på NUTS II-
niveau er støtteberettiget under 
strukturfondenes konvergensmål. 
Kommissionen vil i sin evaluering af 
sådanne ansøgninger i henhold til forud 
fastlagte kriterier afgøre, om 
samfinansieringssatsen på 65 % er 
berettiget.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning 
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter ikrafttrædelsen af en afgørelse om 
økonomisk støtte i henhold til artikel 15, 
stk. 4, udbetaler Kommissionen den 
økonomiske støtte til medlemsstaten som 
en samlet forudbetaling på mindst 50 % af 
EU's økonomiske støtte til medlemsstaten, 
i princippet inden for 15 dage, om 
nødvendigt ledsaget af foreløbige og
endelige betalinger. Forudbetalingen 
modregnes, når den endelige 
regnskabsopgørelse vedrørende økonomisk 
støtte foretages, jf. artikel 18, stk. 3.

1. Efter ikrafttrædelsen af en afgørelse om 
økonomisk støtte i henhold til artikel 15, 
stk. 4, udbetaler Kommissionen den 
økonomiske støtte til medlemsstaten som 
en samlet forudbetaling på op til 50 % af 
EU's økonomiske støtte til medlemsstaten, 
i princippet inden for 15 dage, ledsaget af 
foreløbige og/eller endelige betalinger. 
Forudbetalingen modregnes, når den 
endelige regnskabsopgørelse vedrørende 
økonomisk støtte foretages, jf. artikel 18, 
stk. 3.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning 
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. august hvert andet år og 
første gang i 2015 forelægger Europa-
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om gennemførelsen af aktiviteter i henhold 
til denne forordning og forordning (EF) nr. 
1927/2006 inden for de to foregående år. 
Rapporten skal navnlig fokusere på de 
resultater, der er opnået gennem EGF, og 
den skal især indeholde oplysninger om 
indgivne ansøgninger, vedtagne afgørelser, 
støttede foranstaltninger, herunder 
komplementariteten med foranstaltninger, 
der modtager EU-støtte fra andre, navnlig 
ESF, Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og 
om opgørelsen over den tildelte 
økonomiske støtte. Rapporten skal også 
indeholde dokumentation for de 

1. Senest den 1. august hvert andet år og 
første gang i 2015 forelægger Europa-
Kommissionen en samlet kvantitativ og 
kvalitativ rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet om gennemførelsen af aktiviteter 
i henhold til denne forordning og 
forordning (EF) nr. 1927/2006 inden for de 
to foregående år. Rapporten skal navnlig 
fokusere på de resultater, der er opnået 
gennem EGF, og den skal især indeholde 
oplysninger om indgivne ansøgninger, 
vedtagne afgørelser, antallet af 
arbejdstagere, der har modtaget støtte, og 
som har fundet fast beskæftigelse inden 
for et år fra datoen for ansøgningen, 
støttede foranstaltninger, herunder 
komplementariteten med foranstaltninger, 
der modtager EU-støtte fra andre, navnlig 
ESF, Den Europæiske Landbrugsfond for 
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ansøgninger, der er blevet afvist eller 
reduceret som følge af manglende 
bevillinger eller manglende opfyldelse af 
kriterierne.

Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og 
om opgørelsen over den tildelte 
økonomiske støtte. Rapporten skal også 
indeholde dokumentation for de 
ansøgninger, der er blevet afvist eller 
reduceret som følge af manglende 
bevillinger eller manglende opfyldelse af 
kriterierne.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning 
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rapporten fremsendes til Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Regionsudvalget og 
arbejdsmarkedets parter til orientering.

2. Rapporten fremsendes til 
Revisionsretten, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg, 
Regionsudvalget og arbejdsmarkedets 
parter til orientering.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning 
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Resultaterne af evalueringen fremsendes 
til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Regionsudvalget og 
arbejdsmarkedets parter til orientering.

2. Resultaterne af evalueringen fremsendes 
til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Revisionsretten, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg, 
Regionsudvalget og arbejdsmarkedets 
parter til orientering. Der bør tages hensyn 
til anbefalingerne i evalueringen, når der 
udfærdiges nye programmer inden for 
området beskæftigelse og sociale 
anliggender.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning 
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre, at de støttede udgifter er 
korrekte og i overensstemmelse med 
bestemmelserne og dokumenteret i bilag, 
der kan kontrolleres

c) at sikre, at de støttede udgifter er lovlige
og i overensstemmelse med 
bestemmelserne og dokumenteret i bilag, 
der kan kontrolleres

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning 
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tager som ansvarlig for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions 
almindelige budget alle nødvendige skridt 
til at kontrollere, at de finansierede 
foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med principperne om 
sund og effektiv finansforvaltning. Det 
påhviler den ansøgende medlemsstat at 
sikre, at der forefindes velfungerende 
forvaltnings- og kontrolsystemer. Det 
påhviler Kommissionen at tjekke, at 
sådanne systemer rent faktisk forefindes.

4. Kommissionen tager som ansvarlig for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions 
almindelige budget alle nødvendige skridt 
til at kontrollere, at de finansierede 
foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med principperne om 
sund og effektiv finansforvaltning. Det 
påhviler den ansøgende medlemsstat at 
sikre, at der forefindes velfungerende 
forvaltnings- og kontrolsystemer. Det 
påhviler Kommissionen at tjekke, at 
sådanne systemer rent faktisk forefindes.
Hvis der konstateres uregelmæssigheder, 
inddrives uberettiget udbetalte beløb 
primært ved modregning. I givet fald kan 
beskyttelsen af Unionens finansielle 
interesser i henhold til artikel 325 i 
traktaten omfatte effektive, afskrækkende 
sanktioner, der står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen. 
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning 
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Såfremt de faktiske omkostninger ved en 
foranstaltning er mindre end det anslåede 
beløb oplyst i henhold til artikel 15, 
vedtager Kommissionen en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt, som 
kræver, at medlemsstaten tilbagebetaler et 
tilsvarende beløb af den modtagne 
økonomiske støtte.

1. Såfremt de faktiske omkostninger ved en 
foranstaltning er mindre end det anslåede 
beløb oplyst i henhold til artikel 15, og 
såfremt det ikke er muligt at inddrive 
beløbet ved modregning, vedtager 
Kommissionen gennemførelsesretsakter, 
som kræver, at medlemsstaten 
tilbagebetaler et tilsvarende beløb af den 
modtagne økonomiske støtte. 

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning 
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i denne 
forordning tillægges for en ubegrænset
periode fra datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse.

2. De delegerede beføjelser i denne 
forordning tillægges for den periode, hvor
denne forordning gælder.
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UDTALELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Ordfører for udtalelse: Jens Geier

KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprindeligt oprettet for 
programperioden 2007-2013 ved forordning (EF) nr. 1927/20061 for at give Unionen et 
instrument til at udvise solidaritet med og yde støtte til arbejdstagere, der afskediges som 
følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives 
globaliseringen, og hvor disse afskedigelser har en betydelig negativ indvirkning på den 
regionale og lokale økonomi. Ved at samfinansiere aktive arbejdsmarkedspolitiske 
foranstaltninger har EGF til formål at fremme arbejdstagernes tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet inden for områder, sektorer og geografiske områder eller på 
arbejdsmarkeder, der kommer ud for pludselige, alvorlige økonomiske forstyrrelser.

EGF’s merværdi som et socialpolitisk instrument for EU skal findes i, at den yder synlig, 
specifik og målrettet finansiel bistand til individuelle programmer for omskoling af og 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet for arbejdstagere, der er ramt af kollektive afskedigelser.

Ordføreren støtter Kommissionens forslag om at lade EGF fortsætte efter 2013, fordi den er et 
tegn på politisk vilje til at udvikle en social søjle i EU, som supplerer medlemsstaternes 
politikker og giver EU’s tilgang til faglig uddannelse nyt liv.

Ordføreren er imidlertid uenig i Kommissionens forslag om at udvide EGF's 
anvendelsesområde til at omfatte landbrugssektoren, fordi han er af den overbevisning, at der 
ikke bør kompenseres for resultatet af frihandelsaftalerne mellem EU og tredjelande gennem 
af EGF. Ordføreren mener, at de 2,5 mia. EUR, som er tiltænkt EU-landbrugerne gennem 
EGF, ikke har et passende formål, og størrelsen på det foreslåede beløb til landbrugssektoren 
er også forkert. I sine forhandlinger om frihandelsaftaler skal EU tværtimod sikre 
overensstemmelse med den samlede fælles landbrugspolitik.

Ordføreren støtter den foreslåede inkludering af selvstændige arbejdstagere, eftersom de er 

                                               
1 EUT L 406 af 30.12 2006, s. 1.
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vigtige aktører på de lokale arbejdsmarkeder og derfor som ansatte arbejdstagere er udsatte i 
forbindelse med de strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der forårsages af 
globaliseringen, men er imod tanken om at lade ejere og ledere af meget små, små og 
mellemstore virksomheder omfatte af EGF, fordi formålet med EGF er at fokusere på de 
sociale sektorer, som er hårdest ramt af globaliseringen.

For at øge muligheden for at mindre grupper af afskedigede arbejdstagere kan nyde godt af 
EGF, foreslår ordføreren en sænkning af tærsklen for ansøgninger til 200 afskedigelser i 
stedet for de foreslåede 500. Denne ændring kan få positive konsekvenser for de potentielle 
støttemodtagere og kan øge mulighederne for at finde ny beskæftigelse i alle Den Europæiske 
Unions regioner.

Ordføreren støtter af ovennævnte grunde en fortsættelse af EGF, men understreger behovet 
for at ændre fondens anvendelsesområde.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I tråd med meddelelsen om et budget 
for Europa 2020 bør anvendelsesområdet 
for EGF udvides, således at det bliver 
lettere for landmænd at tilpasse sig en ny 
markedssituation som følge af 
internationale handelsaftaler inden for 
landbrugssektoren, der fører til en 
ændring i eller en betydelig tilpasning til 
landbrugsaktiviteterne for de berørte 
landmænd og således hjælpe dem med at 
blive mere konkurrencedygtige strukturelt 
set eller lette deres overgang til ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter.

udgår
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre den europæiske dimension 
af EGF bør en ansøgning om EGF-støtte 
kunne udløses, når antallet af afskedigelser 
når op på en minimumsgrænseværdi. På 
små arbejdsmarkeder, f.eks. små 
medlemsstater eller afsidesliggende
regioner, og under usædvanlige 
omstændigheder kan der forelægges 
ansøgninger for et lavere antal 
afskedigelser. Med hensyn til landmænd 
bør de nødvendige kriterier fastsættes af 
Kommissionen i relation til 
konsekvenserne ved den enkelte 
handelsaftale.

(6) For at sikre den europæiske dimension 
af EGF bør en ansøgning om EGF-støtte 
kunne udløses, når antallet af afskedigelser 
når op på en minimumsgrænseværdi. På 
små arbejdsmarkeder, f.eks. små 
medlemsstater eller afsidesliggende 
regioner, og under usædvanlige 
omstændigheder kan der forelægges 
ansøgninger for et lavere antal 
afskedigelser. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Afskedigede arbejdstagere bør have 
samme adgang til EGF, uanset hvilken 
ansættelseskontrakt eller hvilket 
ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør 
arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse 
og vikaransatte, der er blevet afskediget, 
såvel som ejere og ledere af meget små, 
små og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere, hvis aktivitet 
ophører, og landmænd, som ændrer eller 
tilpasser deres aktiviteter til en ny 
markedssituation som følge af 
handelsaftaler, anses for at være 
afskedigede arbejdstagere i forbindelse 
med denne forordning.

(7) Afskedigede arbejdstagere bør have 
samme adgang til EGF, uanset hvilken 
ansættelseskontrakt eller hvilket 
ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør 
arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse 
og vikaransatte, der er blevet afskediget, 
såvel som ejere og ledere af små 
virksomheder med op til fem ansatte og 
selvstændige arbejdstagere samt 
arbejdstagere, som ønsker at etablere en 
ny virksomhed eller overtage en 
eksisterende virksomhed med henblik på 
at generere en ny indtægtskilde, eller de,
hvis aktivitet ophører, anses for at være 
afskedigede arbejdstagere i forbindelse 
med denne forordning.



RR\923267DA.doc 129/158 PE483.708v01-00

DA

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Med hensyn til landmænd bør EGF's 
anvendelsesområde omfatte modtagere, 
der påvirkes af bilaterale aftaler indgået 
af Unionen i overensstemmelse med 
artikel XXIV i GATT eller multilaterale 
aftaler indgået som led i 
Verdenshandelsorganisationen. Det 
omfatter landmænd, der ændrer eller 
tilpasser deres hidtidige 
landbrugsaktiviteter inden for en periode, 
der begynder fra paraferingen af sådanne 
handelsaftaler, og som ophører tre år 
efter deres fulde gennemførelse.

udgår

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den økonomiske støtte fra EGF bør 
først og fremmest fokusere på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, 
at afskedigede arbejdstagere hurtigt vender 
tilbage til beskæftigelse enten inden for 
deres oprindelige sektor eller aktivitet, eller 
udenfor, herunder landbrugssektoren.
Derfor bør der være begrænsninger på de 
tilskud, der medtages i en koordineret 
pakke af individualiserede tilbud.

(9) Den økonomiske støtte fra EGF bør 
først og fremmest fokusere på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, 
at afskedigede arbejdstagere hurtigt vender 
tilbage til beskæftigelse enten inden for 
deres oprindelige sektor eller aktivitet, eller 
udenfor. Derfor bør der være 
begrænsninger på de tilskud, der medtages 
i en koordineret pakke af individualiserede 
tilbud.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10



PE483.708v01-00 130/158 RR\923267DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør foretrække de 
foranstaltninger, der i væsentlig grad vil 
bidrage til de afskedigede arbejdstageres 
beskæftigelsesegnethed, når de udformer 
den koordinerede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger.
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at 
mindst 50 % af de tiltænkte arbejdstagere 
vender tilbage til beskæftigelse eller til nye 
aktiviteter senest 12 måneder efter
ansøgningsdatoen.

(10) Medlemsstaterne bør foretrække de 
foranstaltninger, der i væsentlig grad vil 
bidrage til de afskedigede arbejdstageres 
beskæftigelsesegnethed, når de udformer 
den koordinerede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger.
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at 
mindst 50 % af de tiltænkte arbejdstagere 
vender tilbage til beskæftigelse eller til nye 
aktiviteter senest 12 måneder efter
bevilling af midlerne.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I overensstemmelse med princippet 
om sund finansiel forvaltning bør den 
økonomiske støtte fra EGF ikke erstatte
støtteforanstaltninger, som er tilgængelige 
for afskedigede arbejdstagere i EU's 
strukturfonde eller i andre af EU's 
politikker eller programmer.

(12) I overensstemmelse med princippet 
om sund finansiel forvaltning bør den 
økonomiske støtte fra EGF supplere
støtteforanstaltninger, som er tilgængelige 
for afskedigede arbejdstagere i EU's 
strukturfonde eller i andre af EU's 
politikker eller programmer.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør inkluderes særlige 
bestemmelser med hensyn til
informations- og 
kommunikationsaktiviteter vedrørende
EGF-sager og –resultater. For at sikre en 
større effektivitet i kommunikationen til 
den brede offentlighed og stærkere 
synergieffekter mellem de 
kommunikationsaktiviteter, der 

(13) I betragtning af at der er ringe 
kendskab til EGF i medlemsstaterne, bør
der inkluderes særlige bestemmelser med 
hensyn til informationsaktiviteter og 
fremmende aktiviteter vedrørende
programmet, eksempler på bedste praksis 
og EGF-resultater. For at sikre en større 
effektivitet i kommunikationen til den 
brede offentlighed og stærkere 
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iværksættes på Kommissionens initiativ, 
bør de ressourcer, der er afsat til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning også omfatte 
videreformidlingen af Unionens politiske 
prioriterede områder, under forudsætning 
af at disse vedrører de generelle 
målsætninger i denne forordning.

synergieffekter mellem de 
kommunikationsaktiviteter, der 
iværksættes på Kommissionens initiativ, 
bør de ressourcer, der er afsat til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning også omfatte 
videreformidlingen af Unionens politiske 
prioriterede områder, under forudsætning 
af at disse vedrører de generelle 
målsætninger i denne forordning.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at gøre det lettere at gennemføre 
denne forordning bør udgifterne være 
støtteberettiget enten fra den dato, på 
hvilken en medlemsstat bliver pålagt 
administrative udgifter for at gennemføre 
EGF, eller fra den dato, på hvilken en 
medlemsstat begynder at yde 
individualiserede tjenester, eller i tilfælde 
af landmænd fra den dato, der er anført i 
en kommissionsretsakt, jf. artikel 4, stk. 3.

(15) For at gøre det lettere at gennemføre 
denne forordning bør udgifterne være 
støtteberettiget enten fra den dato, på 
hvilken en medlemsstat bliver pålagt 
administrative udgifter for at gennemføre 
EGF, eller fra den dato, på hvilken en 
medlemsstat begynder at yde 
individualiserede tjenester.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at dække de behov, der måtte 
opstå i de sidste måneder af året, er det 
nødvendigt at sikre, at mindst en fjerdedel 
af EGF's maksimale årlige midler er til 
rådighed den 1. september. Økonomisk 
støtte, der udbetales i den resterende del 
af året, bør tildeles under hensyntagen til 
det generelle loft for støtte til landmænd i 
den flerårige finansielle ramme.

(16) For at dække de behov, der måtte 
opstå i de sidste måneder af året, er det 
nødvendigt at sikre, at mindst en fjerdedel 
af EGF's maksimale årlige midler er til 
rådighed den 1. september. 
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Formålet med EGF er at bidrage til 
økonomisk vækst og beskæftigelse i 
Unionen ved at give Unionen mulighed for 
at udvise solidaritet med de arbejdstagere, 
der afskediges som følge af 
gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, der kan 
tilskrives globaliseringen, handelsaftaler, 
der påvirker landbruget, eller en uventet 
krise, og hjælpe dem økonomisk med 
hurtigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet
eller med at ændre eller tilpasse deres 
landbrugsaktiviteter.

2. Formålet med EGF er at bidrage til
social og territorial samhørighed,
økonomisk vækst og beskæftigelse i 
Unionen ved at give Unionen mulighed for 
at udvise solidaritet med de arbejdstagere, 
der afskediges som følge af 
gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, der kan 
tilskrives globaliseringen, eller en uventet 
krise, og hjælpe dem økonomisk med 
hurtigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
som følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, der 
kan tilskrives globaliseringen, og som især 
har givet sig udslag i en væsentlig stigning 
i importen til Unionen, et hurtigt fald i 
EU's markedsandel i en given sektor eller 
udflytning af aktiviteter til tredjelande, og 
hvor disse afskedigelser har en betydelig 
negativ indvirkning på den lokale, 
regionale eller nationale økonomi

a) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
som følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, der 
kan tilskrives globaliseringen, og som især 
har givet sig udslag i et hurtigt fald i EU's 
markedsandel i en given sektor eller 
udflytning af aktiviteter til tredjelande, og 
hvor disse afskedigelser har en betydelig 
negativ indvirkning på den lokale, 
regionale eller nationale økonomi

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
som et resultat af alvorlige forstyrrelser i 
den lokale, regionale eller nationale 
økonomi forårsaget af en uventet krise, for 
så vidt som der kan etableres en direkte og 
påviselig forbindelse mellem 
afskedigelserne og denne krise

b) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
som et resultat af alvorlige forstyrrelser i 
den lokale, regionale eller nationale 
økonomi forårsaget af en krise, for så vidt 
som der kan etableres en direkte og 
påviselig forbindelse mellem 
afskedigelserne og denne krise

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) arbejdstagere, der har ændret eller 
tilpasset deres hidtidige 
landbrugsaktiviteter i en periode efter 
paraferingen af den handelsaftale, der er 
indgået af Unionen, og som indeholder 
handelsliberaliseringsforanstaltninger for 
den pågældende landbrugssektor, og som 
ophører tre år efter den fulde 
gennemførelse af disse foranstaltninger, 
forudsat at disse handelsforanstaltninger 
har ført til en væsentlig stigning i 
importen til Unionen af et 
landbrugsprodukt eller –produkter, 
ledsaget af et betydeligt fald i priserne på 
sådanne produkter på EU-plan eller 
eventuelt på nationalt eller regionalt plan.

udgår

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ejere og ledere af meget små, små og 
mellemstore virksomheder og selvstændige 
arbejdstagere (herunder landmænd), samt 
alle medlemmer af deres husstand, som er 

d) ejere og ledere af små virksomheder
med op til fem ansatte og selvstændige 
arbejdstagere eller arbejdstagere, som 
ønsker at etablere en ny virksomhed eller 



PE483.708v01-00 134/158 RR\923267DA.doc

DA

aktive i virksomheden, forudsat for
landmændenes vedkommende at de 
allerede fremstillede de produkter, der var 
berørt af den pågældende handelsaftale, 
inden foranstaltningerne for den 
specifikke sektor var blevet gennemført.

overtage en eksisterende virksomhed med 
henblik på at generere en ny 
indtægtskilde, samt alle medlemmer af 
deres husstand, som er aktive i 
virksomheden.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mindst 500 afskedigelser i løbet af en 
firemåneders periode i en virksomhed i en 
medlemsstat, inklusive afskedigelser hos 
leverandører eller hos producenter i 
efterfølgende produktionsled,

a) mindst 200 afskedigelser i løbet af en 
firemåneders periode i en virksomhed i en 
medlemsstat, inklusive afskedigelser hos 
leverandører eller hos producenter i 
efterfølgende produktionsled,

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 500 afskedigelser i løbet af en 
nimåneders periode, især i små og 
mellemstore virksomheder, der er aktive i 
en økonomisk sektor, som er defineret på 
NACE (rev 2)-hovedgruppeniveau, og som 
befinder sig i en region eller to 
sammenhængende regioner på NUTS II-
niveau, eller i mere end to 
sammenhængende regioner på NUTS II-
niveau, under forudsætning af at der er 
afskediget over 500 arbejdstagere i to af de 
kombinerede regioner.

b) mindst 200 afskedigelser i løbet af en 
nimåneders periode, især i små og 
mellemstore virksomheder, der er aktive i 
en økonomisk sektor, som er defineret på 
NACE (rev 2)-hovedgruppeniveau, og som 
befinder sig i en region eller to 
sammenhængende regioner i samme 
medlemsstat eller en grænseoverskridende 
region på NUTS II-niveau, eller i mere end 
to sammenhængende regioner på NUTS II-
niveau, under forudsætning af at der er 
afskediget over 200 arbejdstagere i to af de 
kombinerede regioner.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På små arbejdsmarkeder eller under 
særlige omstændigheder, der er behørigt 
begrundet af den ansøgende medlemsstat, 
kan en ansøgning om økonomisk støtte i 
henhold til denne artikel godkendes, selv 
om de betingelser, der er fastsat i stk. 1, 
litra a) og b), ikke fuldt ud er opfyldt, når 
afskedigelserne har en alvorlig indvirkning 
på beskæftigelsen og den lokale økonomi.
Medlemsstaten skal specifikt oplyse, 
hvilket interventionskriterium i stk. 1, litra 
a) og b), dens ansøgning ikke fuldt ud 
opfylder.

2. På små arbejdsmarkeder eller under 
særlige omstændigheder, der er behørigt 
begrundet af den ansøgende medlemsstat, 
og navnlig i forbindelse med kollektive 
ansøgninger, der involverer små og 
mellemstore virksomheder, kan en 
ansøgning om økonomisk støtte i henhold 
til denne artikel godkendes, selv om de 
betingelser, der er fastsat i stk. 1, litra a) og 
b), ikke fuldt ud er opfyldt, når 
afskedigelserne har en alvorlig indvirkning 
på beskæftigelsen og den lokale økonomi.
Medlemsstaten skal specifikt oplyse, 
hvilket interventionskriterium i stk. 1, litra 
a) og b), dens ansøgning ikke fuldt ud 
opfylder.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen, for så vidt angår 
landmænd, efter paraferingen af en 
handelsaftale og ud fra de tilgængelige 
oplysninger, data og analyser, anser det 
for sandsynligt, at betingelserne for støtte 
i henhold til artikel 2, litra c), er opfyldt 
for et betydeligt antal landmænd, vedtager 
den delegerede retsakter, jf. artikel 24, 
som fastlægger de støtteberettigede 
sektorer eller produkter, beskriver de 
eventuelle berørte geografiske områder,
fastsætter et maksimalt beløb for eventuel 
støtte på EU-plan, referenceperioderne og 
betingelserne for støtteberettigelse for 
landmænd og fristerne for 
støtteberettigelse for udgifter samt den 

udgår
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frist, inden for hvilken ansøgningerne 
skal indsendes, og, om fornødent, 
indholdet af disse ansøgninger, jf. artikel 
8, stk. 2.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Såfremt ejere og ledere af meget små, 
små og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere ændrer eller for 
landmændenes vedkommende tilpasser
deres hidtidige aktiviteter, opfattes sådanne 
situationer som afskedigelser i forbindelse 
med denne forordning.

4. Såfremt ejere og ledere af små
virksomheder med op til fem ansatte og 
selvstændige arbejdstagere samt 
arbejdstagere, som ønsker at etablere en 
virksomhed eller overtage en eksisterende 
virksomhed, ændrer eller gentilpasser
deres aktiviteter, opfattes sådanne 
situationer som afskedigelser i forbindelse 
med denne forordning.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) For ejere og ledere af meget små, små
og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere (herunder 
landmænd), beregnes afskedigelserne 
enten fra datoen for aktiviteternes ophør, 
for så vidt som det er forårsaget af én af de 
i artikel 2 nævnte faktorer og fastslået i 
henhold til national lov eller administrative 
bestemmelser, eller fra den dato, som 
Kommissionen har fastsat i sin delegerede 
retsakt, der er vedtaget i henhold til artikel 
4, stk. 3.

c) For ejere og ledere af små virksomheder
med op til fem ansatte og selvstændige 
arbejdstagere samt arbejdstagere, som 
ønsker at etablere en ny virksomhed eller 
overtage en eksisterende virksomhed med 
henblik på at generere en ny 
indtægtskilde, beregnes afskedigelserne 
enten fra datoen for aktiviteternes ophør, 
for så vidt som det er forårsaget af én af de 
i artikel 2 nævnte faktorer og fastslået i 
henhold til national lov eller administrative 
bestemmelser, eller fra den dato, som 
Kommissionen har fastsat i sin delegerede 
retsakt, der er vedtaget i henhold til artikel 
4, stk. 3.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) landmænd, der ændrer eller tilpasser 
deres hidtidige landbrugsaktiviteter som 
følge af Unionens parafering af en 
handelsaftale, der er omtalt i den 
delegerede retsakt, der er vedtaget i 
henhold til artikel 4, stk. 3.

udgår

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ydes økonomisk støtte til aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår 
i en samordnet pakke af individualiserede 
tilbud, som har til formål at lette en 
tilbagevenden for de ledige arbejdstagere, 
der er tiltænkt støtte, til beskæftigelse, eller 
lette deres etablering som selvstændige
eller for landmændenes vedkommende 
ændre eller tilpasse deres hidtidige 
aktiviteter. Den samordnede pakke af 
individualiserede tilbud kan bl.a. omfatte:

Der kan ydes økonomisk støtte til aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår 
i en samordnet pakke af individualiserede 
tilbud, som har til formål at lette en 
tilbagevenden for de ledige arbejdstagere, 
der er tiltænkt støtte, til beskæftigelse, eller 
lette deres etablering som selvstændige.
Den samordnede pakke af 
individualiserede tilbud kan bl.a. omfatte:

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hjælp til jobsøgning, 
erhvervsvejledning, rådgivning, 
mentorordning, hjælp til outsourcing, 
fremme af iværksætteri, hjælp til at blive 
selvstændig og til etablering af 
virksomheder eller til ændring eller 

a) Hjælp til jobsøgning, 
erhvervsvejledning, rådgivning, 
mentorordning, hjælp til outsourcing, 
fremme af iværksætteri, hjælp til at blive 
selvstændig og til etablering af 
virksomheder eller til ændring eller 
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tilpasning af aktivitet, herunder 
investeringer i fysiske aktiver, 
samarbejdsaktiviteter, skræddersyet 
uddannelse og omskoling, inklusive 
informations- og kommunikationsteknologi 
og attestering af erhvervede 
kvalifikationer.

tilpasning af aktivitet, herunder 
investeringer i fysiske aktiver, støtte med 
henblik på oprettelse af meget små 
virksomheder, samarbejdsaktiviteter, 
skræddersyet uddannelse og omskoling, 
inklusive informations- og 
kommunikationsteknologi og attestering af 
erhvervede kvalifikationer.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Særlige tidsbegrænsede foranstaltninger, 
f.eks. tilskud til jobsøgning, incitamenter 
til arbejdsgivere med henblik på 
rekruttering, mobilitetstilskud, dagpenge 
eller uddannelsesydelse (herunder ydelse 
til plejere og til vikarordninger inden for 
landbruget), hvor alle foranstaltninger er 
begrænset til varigheden af den 
dokumenterede aktive jobsøgning, den 
livslange læring eller 
uddannelsesaktiviteterne.

b) Særlige tidsbegrænsede foranstaltninger, 
f.eks. tilskud til jobsøgning, incitamenter 
til arbejdsgivere med henblik på 
rekruttering, mobilitetstilskud, dagpenge 
eller uddannelsesydelse (herunder ydelse 
til plejere), hvor alle foranstaltninger er 
begrænset til varigheden af den 
dokumenterede aktive jobsøgning, den 
livslange læring eller 
uddannelsesaktiviteterne.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) En begrundet analyse af 
årsagssammenhængen mellem 
afskedigelserne og de gennemgribende 
strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, eller de 
alvorlige forstyrrelser i den lokale, 
regionale eller nationale økonomi, som er 
forårsaget af en uventet krise, eller en ny 
markedssituation i landbrugssektoren i 
medlemsstaten, som er en følge af 

a) En begrundet analyse af 
årsagssammenhængen mellem 
afskedigelserne og de gennemgribende 
strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, eller de 
alvorlige forstyrrelser i den lokale, 
regionale eller nationale økonomi, som er 
forårsaget af en uventet krise. Denne 
analyse bygger på statistiske oplysninger 
og andre oplysninger på det mest 
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virkningerne af en handelsaftale, der er 
paraferet af Den Europæiske Union i 
overensstemmelse med artikel XXIV i 
GATT, eller en multilateral aftale, der er 
paraferet som led i 
Verdenshandelsorganisationen, jf. artikel 
4, stk. 3, litra c). Denne analyse bygger på 
statistiske oplysninger og andre 
oplysninger på det mest hensigtsmæssige 
niveau for at dokumentere opfyldelsen af 
interventionskriterierne i artikel 4.

hensigtsmæssige niveau for at 
dokumentere opfyldelsen af 
interventionskriterierne i artikel 4.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Såfremt virksomheden fortsætter sine 
aktiviteter efter afskedigelser, en detaljeret 
begrundelse for sine juridiske 
forpligtelser og for de foranstaltninger, 
som den har truffet med henblik på at 
tage sig af afskedigede arbejdstagere.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) De anvendte fremgangsmåder ved 
høringen af arbejdsmarkedets parter eller 
andre relevante organisationer.

g) De anvendte fremgangsmåder ved 
høringen af de berørte arbejdstagere eller 
disses repræsentanter, arbejdsmarkedets 
parter, lokale og regionale myndigheder
eller andre relevante organisationer.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Navnene på de organer, der 
gennemfører foranstaltningspakken i 
medlemsstaten.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Oplysninger om, hvorvidt 
virksomheden tidligere har modtaget 
midler fra EU's samhørigheds- eller 
strukturfonde eller indirekte via EU's 
støtteprogrammer i form af midler til 
infrastruktur og projekter relateret til 
virksomhedens eller dens medarbejderes 
aktiviteter i de foregående 10 år.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtten til afskedigede arbejdstagere 
supplerer medlemsstaternes 
foranstaltninger på nationalt, regionalt og 
lokalt plan.

1. Støtten til afskedigede arbejdstagere 
supplerer og erstatter ikke
medlemsstaternes foranstaltninger på 
nationalt, regionalt og lokalt plan.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den økonomiske støtte begrænses til det, 
der er nødvendigt for at udvise solidaritet 
og yde støtte til individuelle afskedigede 
arbejdstagere. De aktiviteter, der støttes af 
EGF, opfylder Unionens lovgivning og den 
nationale lovgivning, herunder 
bestemmelserne om statsstøtte.

2. Den økonomiske støtte begrænses til det, 
der er nødvendigt for at udvise solidaritet 
og yde støtte til individuelle afskedigede 
arbejdstagere. De aktiviteter, der støttes af 
EGF, opfylder Unionens lovgivning og den 
nationale lovgivning, herunder 
bestemmelserne om statsstøtte, og erstatter 
ikke foranstaltninger, som 
medlemsstaterne eller virksomhederne er 
ansvarlige for.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen sikrer, at retten til at 
drage nytte af EGF ikke får indflydelse på 
berettigelsen til at modtage andre EU-
midler.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionens tekniske bistand 
omfatter information og vejledning af 
medlemsstaterne vedrørende anvendelse af, 
tilsyn med og evaluering af EGF.
Kommissionen kan desuden orientere de 
europæiske og nationale 
arbejdsmarkedsparter om anvendelsen af 
EGF.

4. Kommissionens tekniske bistand 
omfatter information og vejledning af 
medlemsstaterne vedrørende anvendelse af, 
tilsyn med og evaluering af EGF.
Kommissionen leverer desuden klare 
retningslinjer til de europæiske og 
nationale arbejdsmarkedsparter og lokale 
og regionale myndigheder om 
anvendelsen af EGF.
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen gennemfører 
informations- og 
kommunikationsaktiviteter om EGF-sager 
og -resultater.

3. Kommissionen gennemfører 
informations- og 
kommunikationsaktiviteter med henblik på 
at sikre, at alle lande, regioner og 
beskæftigelsessektorer i EU er 
opmærksomme på disse muligheder og 
rapporterer årligt om anvendelsen af 
midlerne land for land og sektor for 
sektor.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 8, stk. 
3, og under særlig hensyntagen til antallet 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, de 
foreslåede foranstaltninger og de 
forventede omkostninger evaluerer og 
foreslår Kommissionen så hurtigt som 
muligt det eventuelle støttebeløbs størrelse 
inden for rammerne af de disponible 
midler. Beløbet må ikke overstige 50 % af 
de samlede anslåede omkostninger, der er 
omtalt i artikel 8, stk. 2, litra e), eller 65 % 
for ansøgninger fra en medlemsstat, på hvis 
område mindst én region på NUTS II-
niveau er støtteberettiget under 
strukturfondenes konvergensmål.
Kommissionen vil i sin evaluering af 
sådanne ansøgninger afgøre, om 
samfinansieringssatsen på 65 % er 
berettiget.

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 8, stk. 
3, og under særlig hensyntagen til antallet 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, de 
foreslåede foranstaltninger og de 
forventede omkostninger evaluerer og 
foreslår Kommissionen så hurtigt som 
muligt det eventuelle støttebeløbs størrelse 
inden for rammerne af de disponible 
midler. Beløbet må ikke overstige 50 % af 
de samlede anslåede omkostninger, der er 
omtalt i artikel 8, stk. 2, litra e), eller 65 % 
for ansøgninger fra en medlemsstat, på hvis 
område mindst én region på NUTS II-
niveau er støtteberettiget under 
strukturfondenes konvergensmål.
Kommissionen vil i sin evaluering af 
sådanne ansøgninger afgøre, om 
samfinansieringssatsen på 65 % er 
berettiget ved at inddrage sociale og 
beskæftigelsesmæssige indikatorer, såsom 
den korrigerede disponible indkomst efter 
sociale overførsler.
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Såfremt Kommissionen på grundlag af 
vurderingen omhandlet i artikel 8, stk. 3, 
konkluderer, at betingelserne for 
økonomisk støtte ikke er opfyldt, 
underretter den snarest den ansøgende 
medlemsstat herom.

3. Såfremt Kommissionen på grundlag af 
vurderingen omhandlet i artikel 8, stk. 3, 
konkluderer, at betingelserne for 
økonomisk støtte ikke er opfyldt, 
underretter den straks den ansøgende 
medlemsstat herom.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udgifter er berettigede til økonomisk 
støtte fra de datoer, der er fastlagt i artikel 
8, stk. 2, litra h), og på hvilke 
medlemsstaten indleder de 
individualiserede tilbud til de 
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, eller 
iværksætter den administrative udgift, der 
skal gennemføre EGF i henhold til 
henholdsvis artikel 7, stk. 1 og 3. For 
landmænds vedkommende er udgifterne 
berettiget til støtte fra den dato, der er 
fastsat i den delegerede retsakt, som er 
vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3.

1. Udgifter er berettigede til økonomisk 
støtte fra de datoer, der er fastlagt i artikel 
8, stk. 2, litra h), og på hvilke 
medlemsstaten indleder de 
individualiserede tilbud til de 
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, eller 
iværksætter den administrative udgift, der 
skal gennemføre EGF i henhold til 
henholdsvis artikel 7, stk. 1 og 3.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. august hvert andet år og 
første gang i 2015 forelægger Europa-

1. Senest den 1. august hvert andet år og 
første gang i 2015 forelægger Europa-
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Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om gennemførelsen af aktiviteter i henhold 
til denne forordning og forordning (EF) nr. 
1927/2006 inden for de to foregående år.
Rapporten skal navnlig fokusere på de 
resultater, der er opnået gennem EGF, og 
den skal især indeholde oplysninger om 
indgivne ansøgninger, vedtagne afgørelser, 
støttede foranstaltninger, herunder 
komplementariteten med foranstaltninger, 
der modtager EU-støtte fra andre, navnlig 
ESF, Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
og om opgørelsen over den tildelte 
økonomiske støtte. Rapporten skal også 
indeholde dokumentation for de 
ansøgninger, der er blevet afvist eller 
reduceret som følge af manglende 
bevillinger eller manglende opfyldelse af 
kriterierne.

Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om gennemførelsen af aktiviteter i henhold 
til denne forordning og forordning (EF) nr. 
1927/2006 inden for de to foregående år.
Rapporten skal navnlig fokusere på de 
resultater, der er opnået gennem EGF, og 
den skal især indeholde oplysninger om 
indgivne ansøgninger, vedtagne afgørelser, 
støttede foranstaltninger, herunder 
komplementariteten med foranstaltninger, 
der modtager EU-støtte fra andre, navnlig 
ESF, og om opgørelsen over den tildelte 
økonomiske støtte. Rapporten skal også 
indeholde dokumentation for de 
ansøgninger, der er blevet afvist eller 
reduceret som følge af manglende 
bevillinger eller manglende opfyldelse af 
kriterierne.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Disse evalueringer omfatter tal, der 
viser antallet af ansøgninger og dækker 
udførelsen af programmer land for land 
og sektor for sektor, med henblik på at 
vurdere, om EGF når frem til de 
modtagere, den sigter mod.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 udgår
Finansiel forvaltning af støtten til 
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landmænd
Uanset artikel 21 og 22 forvaltes og 
kontrolleres støtten til landmænd i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. ….. om finansiering, forvaltning og 
overvågning i forbindelse med den fælles 
landbrugspolitik.
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM KVINDERS RETTIGHEDER OG 
LIGESTILLING

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Ordfører for udtalelse: Vilija Blinkevičiūtė

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Respekten for ligestilling mellem 
kønnene er bekræftet i hele Europa 2020-
strategien som en af Unionens 
kerneværdier, hvilket understreger 
behovet for at fremme 
ligestillingspolitikker med henblik på at 
øge deltagelsen i arbejdsstyrken og 
bidrage til vækst og social samhørighed. I 
henhold til flagskibsinitiativet "En 
dagsorden for nye kvalifikationer og nye 
job" skal medlemsstaterne fremme nye 
former for balance mellem arbejds- og 
privatliv og ligestilling mellem kønnene. 
Hertil kommer, at Kommissionen i 2010 
vedtog en strategi for fremme af 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 
Europa, der særligt sigter mod at udnytte 
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kvindernes potentiale bedre og derved 
bidrage til Unionens samlede økonomiske 
og sociale mål. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Den skadelige virkning af tab af 
arbejdspladser forværres for visse 
grupper, som finder det vanskeligere at 
blive reintegreret på arbejdsmarkedet, 
især lavtuddannede eller ufaglærte 
kvindelige arbejdstagere, enlige mødre og 
kvinder med forsørgerpligt. Den 
finansielle og økonomiske krise og dens 
indvirkning på reduceret offentlig 
finansiering har ført til yderligere tab af 
arbejdspladser og yderligere usikkerhed 
for millioner af kvinder, især de, der er 
ansat på midlertidige kontrakter eller 
deltidskontrakter, og som udfører 
sæsonarbejde; lige adgang til EGF bør 
derfor gælde for alle 
ansættelseskontrakter.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør i overensstemmelse med artikel 8 og 
10 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde sikre, at gennemførelsen 
af de prioriteter, der finansieres af 
Globaliseringsfonden, bidrager til at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder og tager hensyn til den 
europæiske ligestillingspagt 2011-2020. 
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Effektiv gennemførelse af princippet om 
ligestilling mellem mænd og kvinder bør 
omfatte data og indikatorer opdelt efter 
køn, ligestillingsmål og -kriterier og 
involvere ligestillingsorganer i forskellige 
stadier af gennemførelsen, navnlig 
planlægning, opfølgning og evaluering.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) For at beskytte kønsdimensionen af 
EGF bør der tages særligt hensyn til 
kvinder, der er tvunget til at acceptere 
lejlighedsvis beskæftigelse, deltidsjobs og 
midlertidige jobs som følge af de mange 
pauser, de er nødt til at tage på grund af 
barsel og pasning af børn og ældre 
familiemedlemmer.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør foretrække de 
foranstaltninger, der i væsentlig grad vil 
bidrage til de afskedigede arbejdstageres 
beskæftigelsesegnethed, når de udformer 
den koordinerede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger.
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at 
mindst 50 % af de tiltænkte arbejdstagere 
vender tilbage til beskæftigelse eller til nye 
aktiviteter senest 12 måneder efter
ansøgningsdatoen.

(10) Medlemsstaterne bør foretrække de 
foranstaltninger, der i væsentlig grad vil 
bidrage til de afskedigede arbejdstageres 
beskæftigelsesegnethed, når de udformer 
den koordinerede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger.
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at 
mindst 50 % af de tiltænkte arbejdstagere 
vender tilbage til beskæftigelse eller til nye 
aktiviteter senest 12 måneder efter at have 
modtaget assistance.

Ændringsforslag 6
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der får økonomisk støtte 
af fonden, jf. artikel 2, litra a) og b), har til 
formål at sikre, at mindst 50 % af de 
arbejdstagere, der deltager i disse 
foranstaltninger, finder stabil beskæftigelse 
inden for et år at regne fra datoen for 
ansøgningen.

Foranstaltninger, der får økonomisk støtte 
af fonden, jf. artikel 2, litra a) og b), har til 
formål at sikre, at mindst 50 % af de 
arbejdstagere, der deltager i disse 
foranstaltninger, finder stabil beskæftigelse 
inden for et år at regne fra modtagelsen af 
assistance.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(- a) ved "princippet om ligebehandling af 
mænd og kvinder" forstås, at der ikke må 
finde nogen forskelsbehandling sted på 
grundlag af køn i de forskellige 
gennemførelsesfaser i forbindelse med 
den økonomiske støtte, især ved 
udvælgelse af målgrupper og opstilling af 
kriterier, indikatorer og modtagere

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Særlige tidsbegrænsede 
foranstaltninger, f.eks. tilskud til 
jobsøgning, incitamenter til arbejdsgivere 
med henblik på rekruttering, 
mobilitetstilskud, dagpenge eller 
uddannelsesydelse (herunder ydelse til
plejere og til vikarordninger inden for 
landbruget), hvor alle foranstaltninger er 
begrænset til varigheden af den 
dokumenterede aktive jobsøgning, den 

(b) Særlige tidsbegrænsede 
foranstaltninger, f.eks. tilskud til 
jobsøgning, incitamenter til arbejdsgivere 
med henblik på rekruttering, 
mobilitetstilskud, dagpenge eller 
uddannelsesydelse (herunder ydelse til
barnepleje og pleje af andre pårørende, og
til vikarordninger inden for landbruget), 
hvor alle foranstaltninger er begrænset til 
varigheden af den dokumenterede aktive 
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livslange læring eller 
uddannelsesaktiviteterne.

jobsøgning, den livslange læring eller 
uddannelsesaktiviteterne.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Foranstaltninger, der især skal 
fremme ugunstigt stillede eller ældre 
arbejdstagere, med henblik på at beholde 
dem på arbejdsmarkedet eller få dem til at 
vende tilbage dertil.

(c) Incitamenter, især for ugunstigt stillede 
eller ældre arbejdstagere og kvinder,
herunder især enlige mødre, med henblik 
på at beholde dem på arbejdsmarkedet eller 
få dem til at vende tilbage dertil.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) finansielle foranstaltninger, f.eks. 
instrumenter såsom mikrolån, for at støtte 
særligt sårbare arbejdstagere såsom 
handicappede, enlige mødre og ældre.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne ved foranstaltningerne 
under litra b) må ikke overstige 50 % af 
de samlede omkostninger ved den 
koordinerede pakke af individualiserede 
tilbud, der er opført i denne bestemmelse.

udgår

Ændringsforslag 12
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Identifikation, om fornødent, af de 
afskedigende virksomheder, leverandører 
eller producenter i efterfølgende 
produktionsled, sektorer og de kategorier 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte.

(c) Identifikation, om fornødent, af de 
afskedigende virksomheder, leverandører 
eller producenter i efterfølgende 
produktionsled, sektorer og de kategorier 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, ved 
hjælp af kønsopdelte data.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder og 
integrering af kønsaspektet fremmes i de 
forskellige gennemførelsesfaser i 
forbindelse med den økonomiske støtte.
Kommissionen og medlemsstaterne tager 
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
og på grund af ansættelseskontraktens 
eller ansættelsesforholdets form, for så 
vidt angår adgangen til støtten og i løbet 
af de forskellige faser af gennemførelsen 
af den økonomiske støtte.

Kommissionen og medlemsstaterne
anvender princippet om ligebehandling af 
mænd og kvinder, hvilket betyder, at de 
ikke skal tolerere nogen 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
og at de skal sikre, at ligestilling mellem 
mænd og kvinder og integrering af 
kønsaspektet fremmes i de forskellige 
gennemførelsesfaser i forbindelse med den 
økonomiske støtte, især ved udvælgelse af 
målgrupper og opstilling af kriterier, 
indikatorer og modtagere.

Kommissionen og medlemsstaterne tager 
passende skridt til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
og på grund af ansættelseskontraktens 
eller ansættelsesforholdets form, for så 
vidt angår adgangen til støtten og i løbet 
af de forskellige faser af gennemførelsen 
af den økonomiske støtte.
Ved ansøgning om og brug af midler fra 
Den Europæiske Globaliseringsfond skal 
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medlemsstaterne især støtte de mere 
sårbare grupper i samfundet, herunder 
kvinder, i hvis tilfælde det betydelige 
kønsbestemte løngab også påvirker 
arbejdsløshedsunderstøttelsens størrelse, 
mens langtidsledighed yderligere 
reducerer pensionernes størrelse.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udgifter er berettigede til økonomisk støtte 
fra de datoer, der er fastlagt i artikel 8, stk. 
2, litra h), og på hvilke medlemsstaten 
indleder de individualiserede tilbud til de 
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, eller 
iværksætter den administrative udgift, der 
skal gennemføre EGF i henhold til 
henholdsvis artikel 7, stk. 1 og 3. For 
landmænds vedkommende er udgifterne 
berettiget til støtte fra den dato, der er 
fastsat i den delegerede retsakt, som er 
vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3.

Udgifter er berettigede til økonomisk støtte 
fra de datoer, der er fastlagt i artikel 8, stk. 
2, litra f), og på hvilke medlemsstaten 
indleder de individualiserede tilbud til de 
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, eller 
iværksætter den administrative udgift, der 
skal gennemføre EGF i henhold til 
henholdsvis artikel 7, stk. 1 og 3. For 
landmænds vedkommende er udgifterne 
berettiget til støtte fra den dato, der er 
fastsat i den delegerede retsakt, som er 
vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest 15 måneder efter datoen for 
ansøgningen, jf. artikel 8, stk. 1, eller på 
den dato, som fastlægges ved den 
delegerede retsakt, der vedtages i henhold 
til artikel 4, stk. 3, forelægger 
medlemsstaten en foreløbig rapport for 
Kommissionen om gennemførelsen af den 
økonomiske støtte, herunder finansiering, 
tidsplanlægning og allerede udførte former 
for foranstaltninger, samt om andelen af 
arbejdstagere, der er vendt tilbage til 

Senest 15 måneder efter datoen for 
ansøgningen, jf. artikel 8, stk. 1, eller på 
den dato, som fastlægges ved den 
delegerede retsakt, der vedtages i henhold 
til artikel 4, stk. 3, forelægger 
medlemsstaten en foreløbig rapport for 
Kommissionen om gennemførelsen af den 
økonomiske støtte, herunder finansiering, 
tidsplanlægning og allerede udførte former 
for foranstaltninger, samt om andelen af 
arbejdstagere, der er vendt tilbage til 
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beskæftigelse eller har påbegyndt nye 
aktiviteter 12 måneder efter datoen for 
ansøgningen.

beskæftigelse, med særlig henvisning til 
kønsdimensionen, eller har påbegyndt nye 
aktiviteter 12 måneder efter datoen for 
ansøgningen.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en beskrivelse af de foranstaltninger, 
der er iværksat og planlagt af de nationale, 
regionale eller lokale myndigheder, af EU-
midler, arbejdsmarkedets parter og 
virksomheder, herunder et overslag over, 
hvordan disse vil bidrage til 
arbejdstagernes tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet eller til nye aktiviteter.

(b) en beskrivelse af de foranstaltninger, 
der er iværksat og planlagt af de nationale, 
regionale eller lokale myndigheder, af EU-
midler, arbejdsmarkedets parter og 
virksomheder, herunder et overslag over, 
hvordan disse vil bidrage til 
arbejdstagernes tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet eller til nye aktiviteter og 
til princippet om ligebehandling af mænd 
og kvinder.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når det er muligt skal data holdes 
adskilt (opdelt) efter køn.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. august hvert andet år og 
første gang i 2015 forelægger Europa-
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om gennemførelsen af aktiviteter i henhold 

1. Senest den 1. august hvert andet år og 
første gang i 2015 forelægger Europa-
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om gennemførelsen af aktiviteter i henhold 
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til denne forordning og forordning (EF) nr. 
1927/2006 inden for de to foregående år.
Rapporten skal navnlig fokusere på de 
resultater, der er opnået gennem EGF, og 
den skal især indeholde oplysninger om 
indgivne ansøgninger, vedtagne afgørelser, 
støttede foranstaltninger, herunder
komplementariteten med foranstaltninger, 
der modtager EU-støtte fra andre, navnlig 
ESF, Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og 
om opgørelsen over den tildelte 
økonomiske støtte. Rapporten skal også 
indeholde dokumentation for de 
ansøgninger, der er blevet afvist eller 
reduceret som følge af manglende 
bevillinger eller manglende opfyldelse af 
kriterierne.

til denne forordning og forordning (EF) nr. 
1927/2006 inden for de to foregående år.
Rapporten skal navnlig fokusere på de 
resultater, der er opnået gennem EGF, og 
den skal især indeholde oplysninger om 
indgivne ansøgninger, vedtagne afgørelser,
og støttede foranstaltninger, samt 
oplysninger om aktiviteter, der fremmer 
opfyldelsen af målet om ligestilling 
mellem mænd og kvinder, information og 
statistikker om reintegration for 
arbejdstagere med særlig henvisning til de 
mere sårbare grupper såsom kvinder og 
ældre og om opgørelsen over den tildelte 
økonomiske støtte. Rapporten skal i 
forbindelse hermed indeholde en 
vurdering af komplementariteten af 
sådanne tiltag og aktiviteter med 
foranstaltninger, der modtager EU-støtte 
fra andre, navnlig ESF, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL). Rapporten skal 
også indeholde dokumentation for de 
ansøgninger, der er blevet afvist eller 
reduceret som følge af manglende 
bevillinger eller manglende opfyldelse af 
kriterierne. Når det er muligt, skal al data 
i rapporten holdes adskilt (opdelt) efter 
køn.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en efterfølgende evaluering med hjælp 
fra eksterne eksperter med henblik på 
vurdering af EGF's virkninger og dens 
merværdi senest den 31. december 2022.

(b) senest den 31. december 2022 en 
efterfølgende evaluering med hjælp fra 
eksterne eksperter, herunder 
ligestillingseksperter, med henblik på 
vurdering af Globaliseringsfondens
virkninger og dens merværdi.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) efterprøve, at der er etableret 
forvaltnings- og kontrolsystemer, og at de 
anvendes, så det sikres, at EU's midler 
anvendes effektivt og korrekt i 
overensstemmelse med principperne om 
sund finansforvaltning

(a) efterprøve, at der er etableret 
forvaltnings- og kontrolsystemer, og at de 
anvendes, så det sikres, at EU's midler 
anvendes effektivt og korrekt i 
overensstemmelse med principperne om 
sund finansforvaltning og om 
ligebehandling af mænd og kvinder

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Under udførelsen af 
forvaltningsmæssig og finansiel kontrol 
skal medlemsstaterne sikre, at 
kontrolorganerne omfatter 
ligestillingseksperter.
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