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***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt).  De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0608)),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 175, 42 och 43 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0319/2011),

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga 
grunden,

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag, den nederländska första 
och andra kammaren och den polska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 
om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket 
utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
23 februari 20121,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 3 maj 20122,

– med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för internationell handel, budgetutskottet, 
budgetkontrollutskottet, utskottet för regional utveckling och utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0005/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C 143, 22.5.2012, s. 42.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 175 
tredje stycket och artiklarna 42 och 43,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 175 
tredje stycket,

Motivering

Artiklarna 42 och 43 ger en rättslig grund för att inkludera jordbrukare i delegerade akter. 
Jag föreslår att jordbrukare och alla egenföretagare inkluderas enligt samma villkor i denna 
förordning. Därför behövs ingen separat rättslig grund.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den 26 mars 2010 antog Europeiska 
rådet kommissionens förslag om en ny 
strategi kallad Europa 2020. Ett av de tre 
prioriterade målen i Europa 2020 är tillväxt 
för alla, vilket innebär att människor ges 
ökad egenmakt genom hög sysselsättning, 
investeringar i kompetens, åtgärder mot 
fattigdom samt modernisering av 
arbetsmarknaderna och 
utbildningssystemen och de sociala 
trygghetssystemen i syfte att hjälpa 
människor att förutse och hantera 
förändringar och bygga ett samhälle präglat 
av större sammanhållning.

(1) Den 26 mars 2010 antog Europeiska 
rådet kommissionens förslag om en ny 
strategi kallad Europa 2020. Ett av de tre 
prioriterade målen i Europa 2020 är tillväxt 
för alla, vilket innebär att människor ges 
ökad egenmakt genom hög sysselsättning, 
investeringar i kompetens, åtgärder mot 
fattigdom samt modernisering av 
arbetsmarknaderna och 
utbildningssystemen och de sociala 
trygghetssystemen i syfte att hjälpa 
människor att förutse och hantera 
förändringar och bygga ett samhälle för 
alla präglat av större sammanhållning. För 
att motverka globaliseringens negativa 
effekter måste man också skapa 
arbetstillfällen i hela unionen liksom en 
kraftfull tillväxtpolitik. För att stärka 
unionens produktionsförmåga finns det 
effektiva medel som att främja den sociala 
dialogen, förbättra konsumtionsvarornas 
kvalitet liksom informationen om dessa, 
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öka forskningen och innovationen, skapa 
nya ekonomiska verktyg för offentlig och 
privat finansiering samt utveckla små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I sin resolution av den 8 juni 2011 
Investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1 upprepade 
Europaparlamentet att unionen utan 
tillräckliga ytterligare resurser i den 
fleråriga budgetramen efter 2013 inte 
kommer att kunna uppfylla de befintliga 
politiska prioriteringarna som hör 
samman med Europa 2020-strategin och 
de nya uppgifter som föreskrivs i 
Lissabonfördraget och heller inte reagera 
vid oförutsedda händelser. Parlamentet 
påpekade att även om resursnivån för 
nästa fleråriga budgetram ökar med minst 
5 % jämfört med nivån för 2013 så kan 
endast ett begränsat bidrag ges till 
uppnåendet av unionens överenskomna 
mål och åtaganden samt till principen om 
solidaritet inom unionen. Rådet 
uppmanades att, om det inte delar denna 
inställning, tydligt identifiera vilka av dess 
politiska prioriteringar eller projekt som 
kan strykas helt och hållet, trots deras 
dokumenterade europeiska mervärde.
_______________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I sin resolution av den 8 juni 2011 
Investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1 ansåg 
Europaparlamentet att Europeiska fonden 
för justering för globaliseringseffekter 
har varit framgångsrik med att bidra med 
unionens solidaritet och stöd till 
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av negativa globaliseringseffekter och den 
världsomspännande finansiella och 
ekonomiska krisen, och att denna fond 
därför bör bibehållas i den nya fleråriga 
budgetramen. Parlamentet ansåg 
emellertid att förfarandena för att tilldela 
stöd från fonden var alltför tidskrävande 
och krångliga. Kommissionen 
uppmanades att föreslå sätt att förenkla 
och förkorta dessa förfaranden inför 
framtiden.
_______________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter (nedan kallad 
fonden) upprättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1927/2006 av den 
20 december 2006 om upprättande av 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter för den budgetram 
som gäller från den 1 januari 2007 till den 
31 december 2013, i syfte att ge unionen 
möjlighet att visa solidaritet med 
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av genomgripande strukturförändringar 

(2) Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter (nedan kallad 
fonden) upprättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1927/2006 av den 
20 december 2006 om upprättande av 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter för den budgetram 
som gäller från den 1 januari 2007 till den 
31 december 2013. Fonden ger unionen 
möjlighet att visa solidaritet med 
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av genomgripande strukturförändringar 
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inom världshandeln beroende på 
globaliseringen och att stödja en snabb 
återintegrering på arbetsmarknaden. Det 
ursprungliga målet med fonden är 
fortfarande detsamma.

inom världshandeln beroende på 
globaliseringen men kan också ingripa på 
små arbetsmarknader, trots att antalet 
uppsagda arbetstagare är lägre än 
tröskeln för att aktivera fonden. Fonden 
bör i möjligaste mån förenkla sina 
förfaranden så att den snabbt kan ingripa 
och – med hjälp av expertisen inom lokala 
och regionala organ – säkra 
synergieffekter med andra EU-fonder. Det 
ursprungliga målet med fonden är 
fortfarande detsamma i det att den ger 
vissa – om än blygsamma – möjligheter 
att tillhandahålla skräddarsydda tjänster 
för arbetstagare som förlorat sitt arbete.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I meddelandet En budget för Europa 
2020 från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén 
konstateras det att fonden är ett flexibelt 
verktyg som gör det möjligt att stödja 
arbetstagare som förlorat sitt arbete och 
hjälpa dem att hitta ett nytt arbete så fort 
som möjligt. Under den fleråriga 
budgetramen från den 1 januari 2014 till 
den 31 december 2020 bör unionen 
fortsätta att tillhandahålla särskilt 
engångsstöd för att hjälpa arbetslösa 
arbetstagare att komma tillbaka in på 
arbetsmarknaden i områden, sektorer, 
territorier eller på arbetsmarknader som 
drabbats av en allvarlig ekonomisk 
störning. Eftersom fondens syfte är att 
tillhandahålla stöd i situationer där 
omständigheterna snabbt och utan 
förvarning ändras bör den stå kvar utanför 
den fleråriga budgetramen.

(3) I meddelandet En budget för Europa 
2020 från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén 
konstateras det att fonden är ett flexibelt 
verktyg som gör det möjligt att stödja 
arbetstagare som förlorat sitt arbete och 
hjälpa dem att hitta ett nytt arbete så fort 
som möjligt. Under den fleråriga 
budgetramen från den 1 januari 2014 till 
den 31 december 2020 bör unionen 
fortsätta att tillhandahålla särskilt 
engångsstöd för att hjälpa arbetslösa 
arbetstagare att komma tillbaka in på 
arbetsmarknaden i områden, sektorer, 
territorier eller på arbetsmarknader som 
drabbats av en allvarlig ekonomisk 
störning. Eftersom fondens syfte är att 
tillhandahålla stöd i situationer där 
omständigheterna snabbt och utan 
förvarning ändras bör den stå kvar utanför 
den fleråriga budgetramen, för att unionen 
på detta sätt ska förfoga över en 
mekanism för snabba stödinsatser i tider 
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då det råder sysselsättningskris.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I sin resolution av den 8 juni 2011 
Investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1 ansåg 
parlamentet det mycket viktigt att bevara 
de särskilda instrument 
(flexibilitetsmekanismen, Europeiska 
fonden för justering för 
globaliseringseffekter, Europeiska 
unionens solidaritetsfond, reserven för 
katastrofbistånd) som kan användas efter 
bedömning från fall till fall, men 
samtidigt förenkla användningen av dessa 
instrument ytterligare och förse dem med 
tillräckliga medel, och eventuellt också 
skapa nya instrument i framtiden. 
Parlamentet framhöll att användningen 
av dessa extra finansieringsmedel ska ske 
med hänsyn till unionsmetoden.
_______________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Som ett led i den ekonomiska 
återhämtningsplanen för Europa utvidgades 
tillämpningsområdet för förordning (EG) 
nr 1927/2006 år 2009 genom 
Europaparlamentets och rådet förordning 
(EG) nr 546/200921 så att det blev möjligt 
att stödja arbetstagare som blivit arbetslösa 

(4) Som ett led i den ekonomiska 
återhämtningsplanen för Europa utvidgades 
tillämpningsområdet för förordning (EG) 
nr 1927/2006 år 2009 genom 
Europaparlamentets och rådet förordning 
(EG) nr 546/200921 så att det blev möjligt 
att stödja arbetstagare som blivit arbetslösa 
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till följd av den globala ekonomiska och 
finansiella krisen. För att ge fonden 
möjlighet att ingripa i framtida 
krissituationer bör den även kunna 
utnyttjas vid uppsägningar som sker till 
följd av en allvarlig ekonomisk störning, 
om denna störning orsakas av en 
oförutsedd kris som är jämförbar med den 
ekonomiska och finansiella kris som 
började 2008.

till följd av den globala ekonomiska och 
finansiella krisen. Trots det starka stödet 
från kommissionen och 
Europaparlamentet blockerades 
”krisundantaget” i rådet. Med tanke på 
att 82 % av alla ansökningar till fonden 
under 2009/2010 var baserade på 
krisundantagskriteriet, är det nödvändigt
att ge fonden möjlighet att ingripa i 
framtida krissituationer. Den bör även 
kunna utnyttjas vid uppsägningar som sker 
till följd av en allvarlig ekonomisk 
störning, om denna störning orsakas av en 
oförutsedd kris.

Motivering

Det är viktigt att framhålla att Europaparlamentet och kommissionen stöder en förlängning 
av krisundantaget och att understryka behovet av en fortsatt mekanism för ingripande i kriser 
genom att använda tillgänglig statistik för att stödja detta argument.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Även om det finns en fond för 
justering för globaliseringseffekter måste 
EU och medlemsstaterna driva en politik 
som främjar tillväxt och sysselsättning.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) De negativa effekterna av att förlora 
arbetet förstärks för vissa grupper som 
har svårare att åter ta sig in på 
arbetsmarknaden, särskilt låg- eller 
outbildade kvinnliga arbetstagare, 
ensamstående mammor och kvinnor med 
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vårdansvar. Den finansiella och 
ekonomiska krisen och dess konsekvenser 
i form av minskad offentlig finansiering 
har i sin tur lett till ännu fler förluster av 
arbetstillfällen och ytterligare otrygghet 
för miljontals kvinnor, framför allt 
visstids- eller deltidsanställda samt 
säsongsarbetare. Lika tillgång till fonden 
bör därför gälla för alla anställningsavtal.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Europeiskt centrum för övervakning 
av förändringar, som är etablerat inom 
EU:s byrå Eurofound i Dublin, hjälper 
Europeiska kommissionen och berörda 
medlemsstater med kvalitativa och 
kvantitativa analyser för att bidra till 
bedömningen av globaliseringstrender 
och utnyttjandet av stöd från fonden, och 
centrumet är också väl rustat för att 
bedöma konsekvenserna av pågående 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med meddelandet En budget 
för Europa 2020 bör tillämpningsområdet 
för fonden utvidgas för att göra det 
möjligt att stödja jordbrukares anpassning 
till nya marknadssituationer som uppstått 
på grund av internationella handelsavtal 
inom jordbrukssektorn och som leder till 
att de måste ställa om eller avsevärt 
anpassa sin jordbruksverksamhet och att 
hjälpa dem att skapa 

utgår
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konkurrenskraftigare strukturer eller 
övergå till andra sektorer.

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att se till att fonden bevarar sin 
europeiska prägel bör det krävas ett visst 
antal uppsägningar för att en ansökan om 
stöd ska kunna lämnas in. På små 
arbetsmarknader, till exempel i små 
medlemsstater eller i avlägset belägna 
regioner och vid särskilda omständigheter, 
får en ansökan lämnas in trots att antalet 
uppsagda arbetstagare är lägre. När det 
gäller jordbrukare bör kommissionen 
fastställa vilka kriterier som gäller i 
förhållande till följderna av varje 
handelsavtal.

(6) För att se till att fonden bevarar sin 
europeiska prägel bör det krävas ett visst 
antal uppsägningar för att en ansökan om 
stöd ska kunna lämnas in. På små 
arbetsmarknader, till exempel i små 
medlemsstater eller i avlägset belägna 
regioner och vid särskilda omständigheter, 
får en ansökan lämnas in trots att antalet 
uppsagda arbetstagare är lägre.

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att förkorta den tid som 
kommissionen behöver för att bedöma 
ansökningarna, bör medlemsstaterna 
lämna in ansökningarna på sitt eget språk 
och på ett av de europeiska 
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institutionernas arbetsspråk.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Arbetslösa arbetstagare bör ha tillgång 
till fonden på lika villkor, oavsett deras 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande. Visstidsanställda 
och arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag som sägs upp från sitt 
arbete samt personer som äger och driver 
mikroföretag, små eller medelstora företag 
och egenföretagare och jordbrukare som
ställer om sin verksamhet eller anpassar 
den på grund av att ett handelsavtal 
förändrat förutsättningarna på 
marknaden bör i denna förordning 
betraktas som arbetslösa arbetstagare.

(7) Arbetslösa arbetstagare bör – oavsett 
formell status – ha tillgång till fonden på 
lika villkor, oavsett deras anställningsavtal 
eller anställningsförhållande. 
Visstidsanställda och arbetstagare som hyrs 
ut av bemanningsföretag som sägs upp från 
sitt arbete samt personer som äger och 
driver mikroföretag, små eller medelstora 
företag och egenföretagare som måste 
upphöra med eller ställa om sin 
verksamhet bör i denna förordning 
betraktas som arbetslösa arbetstagare.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) När det gäller jordbrukare bör fonden 
också tillämpas på stödmottagare som 
påverkas av bilaterala avtal som unionen 
ingått i enlighet med artikel XXIV i 
GATT-avtalet eller multilaterala avtal 
som slutits inom 
Världshandelsorganisationen. Detta 
omfattar jordbrukare som ställer om eller 
anpassar sin tidigare 
jordbruksverksamhet inom en period som 
inleds när ett sådant handelsavtal 
paraferas och avslutas tre år efter det att 
avtalet har börjat tillämpas fullt ut.

utgår
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Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa
arbetstagare.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det ekonomiska stödet från fonden bör 
i första hand styras till aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som är avsedda att 
snabbt återintegrera arbetslösa arbetstagare 
på arbetsmarknaden, antingen inom deras 
ursprungliga verksamhetssektor eller i 
någon annan sektor, inbegripet 
jordbrukssektorn. Möjligheten att 
inbegripa penningbidrag i ett samordnat 
paket med individanpassade tjänster bör 
därför begränsas.

(9) Det ekonomiska stödet från fonden bör 
i första hand styras till aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som är avsedda att 
snabbt återintegrera arbetslösa arbetstagare 
på en arbetsmarknad med varaktig 
sysselsättning, antingen inom deras 
ursprungliga verksamhetssektor eller i 
någon annan sektor, eller göra det möjligt 
för dem att i kooperativ form återuppta 
verksamheten i ett företag där de har varit 
anställda, om verksamheten har upphört i 
det företaget. Det ekonomiska stödet bör 
ges som komplement till, inte som 
ersättning för, eventuella finansiella 
åtaganden som enligt nationell lag, 
unionslagstiftning eller kollektivavtal hör 
till medlemsstaternas eller företagens 
ansvarsområde. Möjligheten att inbegripa 
penningbidrag i ett samordnat paket med 
individanpassade tjänster bör därför 
begränsas och företag bör tillåtas och 
uppmuntras att samfinansiera de åtgärder 
som erhåller stöd från fonden.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) När medlemsstaterna planerar de 
samordnade paketen med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera 

(10) När medlemsstaterna planerar de 
samordnade paketen med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera 
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åtgärder som verkligen förbättrar de 
arbetslösa arbetstagarnas anställbarhet. 
Målet bör vara att minst 50 % av de
arbetstagare som åtgärderna är avsedda för 
kommer in på arbetsmarknaden igen eller 
övergår till ny verksamhet inom 
tolv månader från ansökningsdagen.

åtgärder som leder till att arbetslösa 
återanställs. Åtgärderna bör även 
utformas med fullständigt beaktande av 
målen i Europa 2020-strategin och 
förutse framtida utsikter på 
arbetsmarknaden samt önskad 
kompetens. Målet bör vara att samtliga
arbetstagare som åtgärderna är avsedda för 
återintegreras på en arbetsmarknad med 
kvalitativa och varaktiga arbetstillfällen 
eller övergår till ny verksamhet inom 
tre månader efter det att åtgärderna 
fullföljts.

Motivering

En del av fondens mervärde ligger i att den kan komplettera och främja andra EU-initiativ. 
Medan fonden bör tillhandahålla skräddarsydda, individualiserade paket till arbetstagarna, 
bör dessa paket även riktas mot att uppnå målen i Europa 2020-strategin och en balans måste 
hittas mellan dessa.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) När medlemsstaterna utformar de 
samordnade paketen med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild 
hänsyn till mindre gynnade arbetstagare, 
inbegripet unga arbetstagare, äldre 
arbetstagare och arbetstagare som löper 
större risk att hamna i fattigdom, med 
tanke på att de på grund av krisen och 
globaliseringen har särskilt svårt att 
komma in på arbetsmarknaden igen.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(10b) Respekten för jämställdhet mellan 
kvinnor och män har i 
Europa 2020-strategin genomgående 
bekräftats vara ett av unionens 
grundläggande värden. Därför bör 
principen om likabehandling av kvinnor 
och män, liksom den europeiska 
jämställdhetspakten 2011–2020, 
garantera att genomförandet av de 
prioriteringar som finansieras av fonden 
bidrar till att uppnå jämställdhet mellan 
kvinnor och män.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att snabbt och effektivt kunna 
stödja arbetslösa arbetstagare bör 
medlemsstaterna bemöda sig om att deras 
ansökningar är fullständiga när de lämnas 
in. Kompletterande uppgifter bör lämnas 
bara i undantagsfall och under en 
begränsad tid.

(11) Ekonomiska och sociala kommittén 
har uppmärksammat att en av 
anledningarna till att fonden utnyttjas 
alltför lite är att förfarandet för att 
aktivera den är alltför utdraget. För att 
snabbt och effektivt kunna stödja 
arbetslösa arbetstagare bör 
medlemsstaterna i samarbete med samtliga 
styresnivåer bemöda sig om att deras 
ansökningar är fullständiga och lämnas in i 
god tid, och EU:s institutioner bör göra 
sitt yttersta för att snabbt utvärdera dem.
Detta kan underlättas genom bilateral 
proaktiv samverkan och tydlig 
kommunikation mellan kommissionen 
och de nationella 
förvaltningsmyndigheterna. 
Kommissionen bör utan dröjsmål besluta 
om huruvida ansökningarna ska bifallas 
eller avslås, för att säkra fondens 
effektivitet. Kompletterande uppgifter bör 
lämnas bara i undantagsfall och under en 
begränsad tid.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska 
stödet från fonden inte ersätta sådana 
stödåtgärder som erbjuds arbetslösa 
arbetstagare inom ramen för unionens 
strukturfonder eller unionens övriga 
åtgärder eller program.

(12) I enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska 
stödet från fonden inte ersätta utan om 
möjligt komplettera sådana stödåtgärder 
som erbjuds arbetslösa arbetstagare inom 
ramen för unionens strukturfonder eller 
unionens övriga åtgärder eller program, 
särskilt Europeiska socialfonden.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det bör införas särskilda 
bestämmelser om insatser för att sprida 
information om de åtgärder som fonden 
finansierat och de uppnådda resultaten. 
För att åstadkomma effektivitetsvinster i 
fråga om den information som ges till 
allmänheten och förstärkta 
synergieffekter mellan de olika 
informationsinsatser som genomförs på 
kommissionens initiativ ska de medel som 
anslås för information och kommunikation 
inom ramen för denna förordning också
bidra till att förmedla information om 
Europeiska unionens politiska 
prioriteringar, förutsatt att dessa har ett 
samband med de allmänna målen för denna 
förordning.

(13) Med tanke på hur låg medvetenheten 
om fonden är i medlemsstaterna bör det
införas särskilda bestämmelser om att 
sprida information och öka medvetenheten 
om fondens verksamhet, främjandet av 
exempel på bästa praxis samt fondens 
uppnådda resultat. För att se till att
informationen som ges till medborgarna är 
mer fullständig och, framför allt, se till att 
arbetsgivare och innehavare av små och 
medelstora företag känner till fonden bör
de medel som anslås för information och 
kommunikation inom ramen för denna 
förordning kunna omfatta samtliga 
relevanta aktörer och bör även bidra till 
att förmedla information om Europeiska 
unionens politiska prioriteringar, förutsatt 
att dessa har ett samband med de allmänna 
målen för denna förordning.
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att unionen ska kunna visa 
solidaritet med arbetstagare även om 
medlemsstaten inte har tillräckliga egna 
resurser för att finansiera åtgärderna bör 
samfinansieringsandelen kunna justeras 
från högst 50 % av kostnaderna i 
normalfallet till 65 % för ansökningar som 
lämnats in av medlemsstater i vilka minst 
en region på Nuts II-nivå har rätt till stöd 
enligt strukturfondernas konvergensmål.

(14) För att unionen ska kunna visa 
solidaritet med arbetstagare även om 
medlemsstaten inte har tillräckliga egna 
resurser för att finansiera åtgärderna bör 
samfinansieringsandelen kunna justeras 
från högst 60 % av kostnaderna i 
normalfallet, högst 70 % för ansökningar 
som lämnats in av en medlemsstat som har 
rätt till stöd enligt förordning XX/XXXX 
om Sammanhållningsfonden och högst 
80 % för ansökningar som lämnas in av 
en medlemsstat som får finansiellt stöd 
enligt något av villkoren i artikel 77 i 
förordning (EG) nr 1083/20061 eller från 
Europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten.

___________
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

Motivering

Samfinansiering är ett stort problem för många medlemsstater och vissa medlemsstater 
ansöker inte ens om medel från fonden på grund av den låga samfinansieringsandelen. 
Därför har ett extra skikt lagts till så att vissa medlemsstater kan beviljas en högre 
samfinansieringsandel. Detta kan bidra till ett ökat utnyttjande av fonden och hjälpa 
arbetstagare i medlemsstaterna som befinner sig i ekonomiska svårigheter.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att underlätta tillämpningen av 
denna förordning bör utgifterna vara 
stödberättigande antingen från den dag då 
en medlemsstat ådrar sig administrativa 
utgifter för genomförande av de åtgärder 

(15) För att underlätta tillämpningen av 
denna förordning bör utgifterna vara 
stödberättigande antingen från den dag då 
en medlemsstat ådrar sig administrativa 
utgifter för genomförande av de åtgärder 
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som stöds genom fonden eller från den dag 
då en medlemsstat börjar tillhandahålla 
individanpassade tjänster eller, om det 
gäller jordbrukare, från den dag som 
anges i en akt som kommissionen antagit i 
enlighet med artikel 4.3.

som stöds genom fonden eller från den dag 
då en medlemsstat börjar tillhandahålla 
individanpassade tjänster.

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att täcka de behov som uppstår 
under årets sista månader bör minst en 
fjärdedel av fondens samlade årliga medel 
finnas tillgängliga den 1 september varje 
år. Det ekonomiska stöd som betalas ut 
under resten av året bör anslås med 
beaktande av det tak som fastställts för 
stöd till jordbrukare i den fleråriga 
budgetramen.

(16) För att täcka de behov som uppstår 
under årets sista månader bör minst en 
fjärdedel av fondens samlade årliga medel 
finnas tillgängliga den 1 september varje 
år.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att täcka behov som uppstår 
särskilt under årets första månader då 
möjligheterna till överföring från andra 
budgetposter är särskilt svårt, bör ett 
lämpligt belopp göras tillgängligt som 
betalningsbemyndiganden på fondens 
budgetpost under det årliga 
budgetförfarandet.
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Med tanke på de arbetslösa 
arbetstagarna bör medlemsstaterna och de 
EU-institutioner som är med och antar 
besluten om stöd från fonden göra sitt bästa 
för att minska handläggningstiderna och 
förenkla förfarandena.

(18) Med tanke på de arbetslösa 
arbetstagarna bör stödet vara dynamiskt
och göras tillgängligt så snabbt och 
effektivt som möjligt. Medlemsstaterna och 
de EU-institutioner som är med och antar 
besluten om stöd från fonden bör göra sitt 
bästa för att minska handläggningstiderna 
och förenkla förfarandena i syfte att 
garantera ett smidigt och snabbt 
antagande av beslutet om aktivering av 
fonden.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att kommissionen ska kunna följa 
upp de resultat som uppnås tack vare stödet 
från fonden bör medlemsstaterna lämna in 
lägesrapporter och slutrapporter om de 
åtgärder som genomförts.

(19) För att Europaparlamentet ska ha 
politisk kontroll och kommissionen ska 
kunna följa upp de resultat som uppnås 
tack vare stödet från fonden bör 
medlemsstaterna utan dröjsmål lämna in 
lägesrapporter och slutrapporter om de 
åtgärder som genomförts.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Eftersom målen för denna förordning 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av åtgärdernas omfattning och verkningar, 
bättre kan uppnås på unionsnivå, får 

(21) Eftersom målen för denna förordning 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av åtgärdernas omfattning och verkningar, 
bättre kan uppnås på unionsnivå, får 
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unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål och bör därmed ingå i lämplig 
budgetrubrik.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet med fonden är att bidra till 
ekonomisk tillväxt och sysselsättning i 
unionen genom att den gör det möjligt för 
unionen att visa solidaritet med 
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln beroende på 
globalisering, till följd av handelsavtal 
som påverkar jordbruket eller av en 
oförutsedd kris, och att tillhandahålla 
ekonomiskt stöd som hjälper arbetstagarna 
att snabbt återintegreras på 
arbetsmarknaden eller ställa om eller 
anpassa sin jordbruksverksamhet.

Målet med fonden är att bidra till smart 
och hållbar ekonomisk tillväxt för alla och 
varaktig sysselsättning i unionen genom att 
den gör det möjligt för unionen att visa 
solidaritet med arbetstagare som blivit 
arbetslösa till följd av genomgripande 
strukturförändringar inom världshandeln 
beroende på globalisering eller till följd av 
en oförutsedd kris, och att tillhandahålla 
ekonomiskt stöd som hjälper arbetstagarna 
att snabbt återintegreras på 
arbetsmarknaden.

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet med de åtgärder som kan stödjas 
genom fonden enligt artikel 2 a och 2 a ska 
vara att minst 50 % av de arbetstagare som 

Målet med de åtgärder som kan stödjas 
genom fonden enligt artikel 2 a och 2 b ska 
vara att samtliga arbetstagare som deltar
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deltar får ett varaktigt arbete inom ett år 
från ansökningsdagen.

får ett varaktigt arbete eller engageras i en 
annan verksamhet inom tre månader från
det att åtgärderna fullföljts. Detta mål ska 
ses över i samband med halvtidsöversynen 
av denna förordning.

Motivering

Ett år från ansökningsdatum är för tidigt för att mäta återintegreringsgraden för det första 
eftersom en del medlemsstater inte börjar med en del eller alla åtgärder förrän de godkänts. 
För det andra kommer de arbetstagare som deltar i kurser på ett år eller längre inte att 
inkluderas. Slutet av genomförandeperioden dvs. två år från ansökningsdatum kommer att ge 
en mer korrekt siffra, särskilt när det gäller hållbar sysselsättning.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) arbetstagare som sagts upp på grund av 
genomgripande strukturförändringar
inom världshandeln beroende på 
globaliseringen, som lett till att importen 
till EU kraftigt ökar, att 
marknadsandelarna för EU inom en viss 
sektor snabbt minskar eller att ekonomisk 
verksamhet flyttas ut till tredjeländer, och 
uppsägningarna får betydande negativa 
konsekvenser för den regionala eller lokala 
ekonomin,

a) arbetstagare som sagts upp på grund av 
genomgripande förändringar inom 
världshandeln beroende på globaliseringen, 
som lett till en stor förändring i export-
och importmönstren vad gäller unionens 
handel med varor och tjänster, att 
marknadsandelarna för unionen inom en 
viss sektor minskar eller att ekonomisk 
verksamhet flyttas ut till tredjeländer, och 
uppsägningarna får betydande negativa 
konsekvenser för den regionala eller lokala 
ekonomin,

Motivering

Alla stora förändringar som orsakats av öppenhet inom handeln bör omfattas, även om 
marknadsandelarna minskar långsamt.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) arbetstagare som sagts upp på grund av 
en allvarlig störning i den lokala, regionala 
eller nationella ekonomin till följd av en 
oförutsedd kris, förutsatt att det går att visa 
att det finns ett direkt samband mellan 
uppsägningarna och krisen,

b) arbetstagare som sagts upp på grund av 
en allvarlig störning i den lokala, regionala 
eller nationella ekonomin till följd av en 
oförutsedd kris, inklusive en finansiell och 
ekonomisk kris, förutsatt att det går att visa 
att det finns ett direkt samband mellan 
uppsägningarna och krisen,

Motivering

Det är viktigt att inkludera ekonomiska och finansiella kriser i förordningens 
tillämpningsområde. Naturligtvis omfattar ordet kris varje typ av kris men med hänsyn till 
den blockerande minoriteten i rådet vad gäller att utöka det nuvarande undantaget för den 
finansiella krisen, bör det göras en markering genom att uttryckligen inkludera orden 
”ekonomisk” och ”finansiell”.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) arbetstagare som ställer om eller 
anpassar sin tidigare 
jordbruksverksamhet under en period som 
inleds den dag då unionen paraferar ett 
handelsavtal om liberalisering av handeln 
inom den berörda jordbrukssektorn och 
avslutas tre år efter det att dessa åtgärder 
börjat gälla fullt ut, under förutsättning 
att handelsåtgärderna leder till att 
importen till EU av en viss 
jordbruksprodukt eller vissa 
jordbruksprodukter kraftigt ökar och 
detta får till följd att priserna på 
motsvarande produkter i unionen, eller i 
förekommande fall nationellt eller 
regionalt, minskar betydligt.

utgår

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tillsvidareanställda vars
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande är i enlighet med 
artikel 4, eller

a) personer med ett anställningsavtal eller
ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i gällande lagstiftning i en 
medlemsstat och/eller som regleras av 
gällande lagstiftning i en medlemsstat, 
eller personer som befinner sig i ett 
faktiskt anställningsförhållande, oavsett 
avtalssituation; här ingår visstidsanställda 
arbetstagare och arbetstagare som hyrs ut 
av bemanningsföretag,

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) visstidsanställda enligt definitionen i 
rådets direktiv 1999/70/EG1, om deras 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande är i enlighet med 
artikel 4.1 a eller b, och avtalet eller 
förhållandet upphör och inte förnyas 
inom den period som anges i det ledet i 
artikel 4, eller

utgår

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag enligt definitionen i 
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets 

utgår
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direktiv 2008/104/EG2, som är placerade i 
ett kundföretag som omfattas av 
artikel 4.1 a eller b, och deras placering i 
kundföretaget upphör och inte förnyas 
inom den period som anges det ledet i 
artikel 4, eller

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) personer som äger och driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare (även 
jordbrukare) och alla medlemmar i deras 
hushåll som arbetar i företaget, förutsatt 
att de, om de är jordbrukare, redan 
producerade den produkt som påverkas av 
det relevanta handelsavtalet innan 
åtgärderna för sektorn i fråga 
tillämpades.

d) personer som äger och driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare och alla 
medlemmar i deras hushåll som uppges 
arbeta i företaget.

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På mindre arbetsmarknader eller vid 
särskilda omständigheter som kan 
motiveras av den ansökande 
medlemsstaten kan en ansökan om 
ekonomiskt stöd på grundval av denna 
artikel godtas även om de villkor som 
fastställts i punkt 1 a eller b inte till alla 
delar uppfylls, om uppsägningarna får 
allvarliga följder för sysselsättningen och 

2. På mindre arbetsmarknader eller vid 
särskilda omständigheter, särskilt i 
samband med gemensamma ansökningar 
som involverar små och medelstora 
företag, som kan motiveras av den 
ansökande medlemsstaten kan en ansökan 
om ekonomiskt stöd på grundval av denna 
artikel godtas även om de villkor som 
fastställts i punkt 1 a eller b inte till alla 
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den lokala ekonomin. Medlemsstaten ska 
ange vilket av insatskriterierna i punkt 1 a 
och b inte till alla delar uppfylls.

delar uppfylls, om uppsägningarna får 
allvarliga följder för sysselsättningen och 
den lokala ekonomin. Medlemsstaten ska 
ange vilket av insatskriterierna i punkt 1 a 
och b inte till alla delar uppfylls.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen på basis av 
tillgängliga uppgifter och analyser anser 
att villkoren för stöd i artikel 2 c sannolikt 
kommer att uppfyllas för ett stort antal 
jordbrukare efter det att ett handelsavtal 
har paraferats ska kommissionen anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 24 
och i den ange vilka sektorer eller 
produkter som är stödberättigande och, i 
tillämpliga fall vilka geografiska områden 
som berörs, hur stort det potentiella 
stödbeloppet från unionen kan vara, vilka 
referensperioder som gäller och vilka 
villkor jordbrukarna måste uppfylla, när 
utgifterna ska ha uppstått för att vara 
stödberättigande och inom vilken tidsfrist 
ansökningarna måste lämnas in samt, vid 
behov, vilka ytterligare uppgifter dessa 
ansökningar ska innehålla utöver dem 
som fastställs i artikel 8.2.

utgår

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om personer som äger eller driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare ställer om 
eller, när det gäller jordbrukare, anpassar 
sin tidigare verksamhet ska detta i denna 
förordning betraktas som uppsägningar.

4. Om personer som äger eller driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare ställer om eller 
anpassar sin tidigare verksamhet ska detta i 
denna förordning betraktas som 
uppsägningar.

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För personer som äger och driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare (även 
jordbrukare) ska uppsägningen räknas från 
och med den dag då verksamheten upphör 
på grund av någon av de omständigheter 
som anges i artikel 2 och detta fastställs i 
enlighet med nationella lagar och andra 
författningar, eller från och med den dag 
som anges av kommissionen i den 
delegerade akt som antagits i enlighet 
med artikel 4.3.

c) För personer som äger och driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare ska 
uppsägningen räknas från och med den dag 
då verksamheten upphör eller ändras på 
grund av någon av de omständigheter som 
anges i artikel 2 och detta fastställs i 
enlighet med nationella lagar och andra 
författningar.

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Samtliga arbetstagare som sagts upp i 
enlighet med artikel 5 under den period 
som anges i artikel 4.1, 4.2. eller 4.3.

a) Samtliga arbetstagare som sagts upp i 
enlighet med artikel 5 under den period 
som anges i artikel 4.1 eller 4.2.

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Jordbrukare som ställt om eller 
anpassat sin tidigare jordbruksverksamhet 
till följd av att unionen paraferat ett 
handelsavtal som avses i den delegerade 
akt som antas i enlighet med artikel 4.3.

utgår

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ekonomiskt stöd får beviljas för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett 
samordnat paket med individanpassade 
tjänster som syftar till att hjälpa de berörda 
uppsagda arbetstagarna att återintegreras 
på arbetsmarknaden eller att etablera sig 
som egenföretagare eller, om det gäller 
jordbrukare, att anpassa sin tidigare 
verksamhet. Det samordnade paketet kan 

1. Ekonomiskt stöd får beviljas för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett 
samordnat paket med individanpassade 
tjänster som syftar till att hjälpa de berörda 
uppsagda arbetstagarna att återintegreras 
på arbetsmarknaden eller att etablera sig 
som egenföretagare. Det samordnade 
paketet kan bestå av bland annat följande 
individanpassade tjänster:
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bestå av bland annat följande 
individanpassade tjänster:

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Jobbcoachning, yrkesvägledning, 
rådgivning, mentorprogram, 
omställningstjänster, åtgärder som främjar 
företagande, stöd till egenföretagande och
etablering av företag eller helt nya eller 
anpassade verksamhetsformer (även 
investeringar i materiella tillgångar),
samarbetsprojekt, skräddarsydd utbildning 
och omskolning, bland annat nya 
IKT-färdigheter och validering av 
arbetslivserfarenhet.

a) Skräddarsydd utbildning och 
omskolning, bland annat IKT-färdigheter 
och validering av arbetslivserfarenhet,
jobbcoachning, yrkesvägledning, 
rådgivning, mentorprogram, 
omställningstjänster, åtgärder som främjar 
företagande, stöd till egenföretagande, 
etablering av och anställdas övertagande
av företag samt stöd för deras helt nya 
verksamhetsformer (även investeringar i 
materiella tillgångar) och
samarbetsprojekt.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som 
till exempel arbetssökarbidrag, 
rekryteringsincitament för arbetsgivare,
flyttbidrag, traktamenten eller 
utbildningsbidrag (även bidrag till vårdare 
och avbytartjänster), som endast gäller 
under den tid arbetstagaren bevisligen 
aktivt söker arbete eller deltar i livslångt 
lärande eller utbildning.

b) Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som 
till exempel arbetssökarbidrag, flyttbidrag, 
traktamenten eller utbildningsbidrag (även 
bidrag till vårdare), som endast gäller 
under den tid arbetstagaren bevisligen 
aktivt söker arbete eller deltar i livslångt 
lärande eller utbildning.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Åtgärder för att uppmuntra framför allt
mindre gynnade eller äldre arbetstagare att 
stanna kvar på eller återvända till 
arbetsmarknaden. 

c) Åtgärder för att uppmuntra mindre 
gynnade arbetstagare, särskilt unga och
äldre arbetstagare samt arbetstagare som 
riskerar att hamna i fattigdom, att stanna 
kvar på eller återvända till 
arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna för de åtgärder som anges i 
led b får uppgå till högst 50 % av de 
sammanlagda kostnaderna för det 
samordnade paketet med individanpassade 
tjänster som avses i denna punkt.

Kostnaderna för de åtgärder som anges i 
led b får uppgå till högst 25 % av de 
sammanlagda kostnaderna för det 
samordnade paketet med individanpassade 
tjänster som avses i denna punkt.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna för investeringar i materiella 
tillgångar för egenföretagare och vid 
etablering av nya företag eller helt nya 
eller anpassade verksamhetsformer får 
uppgå till högst 35 000 euro.

Kostnaderna för investeringar i materiella 
tillgångar för egenföretagare och vid 
etablering och övertagande av företag eller 
helt nya eller anpassade 
verksamhetsformer får uppgå till högst
25 000 euro.

Motivering

Det föreslagna beloppet har sänkts från 35 000 euro till 25 000 euro på grund av omsorg om 
eget kapital. Fondens tillgängliga budget för arbetstagare kommer att vara ungefär 
400 miljoner euro per år. Om 400 miljoner euro hade använts under 2011 skulle det 
genomsnittliga beloppet per arbetstagare ha blivit 23 710 euro. År 2010 skulle det ha varit 
14 888 euro. Därför skulle summan på 35 000 euro innebära att en del arbetstagare inte 
skulle behandlas jämlikt. Det är vettigt att anpassa denna siffra till förslaget om 
mikrofinansiering.
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utformningen av det samordnade 
paketet med individanpassade tjänster ska 
hänsyn tas till de bakomliggande skälen 
till uppsägningen, och framtida utsikter 
på arbetsmarknaden och önskad 
kompetens ska förutses. Det samordnade 
paketet ska vara förenligt med 
övergången till en resurseffektiv och 
miljömässigt hållbar ekonomi.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Sådana särskilda tidsbegränsade åtgärder 
som anges i punkt 1 b som inte förutsätter 
att de berörda arbetstagarna aktivt söker 
arbete eller deltar i utbildning.

a) Sådana särskilda tidsbegränsade åtgärder 
som anges i punkt 1 b som inte förutsätter 
att de berörda arbetstagarna aktivt söker 
arbete eller deltar i utbildning, samt 
åtgärder som kan betraktas som en 
ersättning för arbetslöshetsunderstöd.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Särskilda tidsbegränsade åtgärder, så 
som anges i punkt 1 b, som – även 
tillfälligt – ersätter de åtgärder som är 
medlemsstaternas ansvar enligt nationell 
lag.
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Motivering

Fonden bör ge ett mervärde på ett antal nivåer, inklusive ett finansiellt mervärde. Om 
medlemsstater har finansiella skyldigheter till uppsagda arbetstagare i form av 
penningbidrag så ska dessa skyldigheter fullgöras av medlemsstaten. Medlemsstater kan 
naturligtvis komplettera penningbidragen och detta skulle ge ett extra incitament för 
arbetstagare. Det här ändringsförslaget ska bidra till att förhindra att fondmedel i slutändan 
bara finansierar medlemsstaternas alla skyldigheter.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Sådana åtgärder som företagen enligt 
nationella lagar eller kollektivavtal är 
skyldiga att tillhandahålla arbetstagarna.

b) Sådana åtgärder som företagen eller 
medlemsstaterna enligt nationella lagar, 
unionslagstiftning eller kollektivavtal är 
skyldiga att tillhandahålla arbetstagarna 
eller som skulle ersätta sådana 
skyldigheter.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det samordnade paketet med 
individanpassade tjänster ska planeras i 
samråd med arbetsmarknadsparterna, de 
avsedda arbetstagarna eller deras 
representanter.

Motivering

I halvtidsöversynen av fonden poängterades att intensivt individanpassat stöd till uppsagda 
arbetstagare var nyckelfaktorn för att säkra det bästa resultatet. I det sammanhanget måste 
arbetstagare eller deras representanter inkluderas i samrådet när åtgärdspaketet planeras. 
I de fall där så inte har skett har förväntningarna ökat och sedan slagits ned och resultaten 
har inte heller varit positiva.
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På den ansökande medlemsstatens 
initiativ får ekonomiskt stöd beviljas för 
förberedande åtgärder samt för förvaltning, 
information och marknadsföring, kontroll 
och rapportering.

3. På den ansökande medlemsstatens 
initiativ får ekonomiskt stöd på högst 5 % 
av det begärda fondstödet för det 
samordnade paketet med 
individanpassade tjänster tillhandahållas
för förberedande åtgärder samt för 
förvaltning, information och 
marknadsföring, kontroll och rapportering 
samt för samarbete med samtliga aktörer.

Motivering

Fondens resultat är till stor del avhängigt av paketet för arbetstagare och även fondens 
tidsmässiga läglighet. Varje ansökan är unik och eftersom ansökningar kommer sällan är det 
inte säkert att medlemsstaterna har sakkunskapen när den behövs. Detta kan öka 
kostnaderna. Även för de inledande ansökningarna måste extra ansträngningar göras för att 
säkra fullständigt samarbete mellan alla parter. Vart eftersom medlemsstaterna blir mer 
sakkunniga kommer lägre finansiella bidrag att krävas.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaten ska lämna in en 
fullständig ansökan till kommissionen 
inom tolv veckor från den dag då villkoren 
enligt artikel 4.1 och 4.2 är uppfyllda, eller 
i tillämpliga fall, före den tidsfrist som 
kommissionen fastställer i enlighet med 
artikel 4.3. Vid särskilda omständigheter 
som kan motiveras får den ansökande 
medlemsstaten komplettera ansökan genom 
att lämna in ytterligare uppgifter inom 
sex månader från dagen för ansökan, 
varefter kommissionen ska bedöma 
ansökan på basis av de tillgängliga 
uppgifterna. Kommissionen ska slutföra sin 

1. Medlemsstaten ska lämna in en 
fullständig ansökan till kommissionen 
inom tolv veckor från den dag då villkoren 
enligt artikel 4.1 och 4.2 är uppfyllda. Vid 
särskilda omständigheter som kan 
motiveras får den ansökande 
medlemsstaten komplettera ansökan genom 
att lämna in ytterligare uppgifter inom 
tre månader från dagen för ansökan, 
varefter kommissionen ska bedöma 
ansökan på basis av de tillgängliga 
uppgifterna. Kommissionen ska slutföra sin 
bedömning av ansökan inom tio veckor
från det att den fullständiga ansökan har 
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bedömning av ansökan inom tolv veckor
från det att den fullständiga ansökan har 
mottagits eller (om ansökan inte är 
fullständig) senast sex månader efter dagen 
för den ursprungliga ansökan, beroende på 
vilket infaller tidigare.

mottagits eller (om ansökan inte är 
fullständig) senast sex månader efter dagen 
för den ursprungliga ansökan.

Motivering

Eftersom den tidsmässiga lägligheten är så viktig måste medlemsstaterna göra allt för att 
säkra att deras ansökningar skickas så snart som möjligt. För att hjälpa till med detta har 
redan en högre nivå med finansiellt bidrag för medlemsstaterna föreslagits tillsammans med 
en stark rekommendation att proaktivt samarbete skulle vara standard mellan medlemsstater 
och kommissionen.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En väl underbyggd analys av sambandet 
mellan uppsägningarna och de 
genomgripande strukturförändringarna 
inom världshandeln eller de allvarliga 
störningar av den lokala, regionala eller 
nationella ekonomin som orsakats av en 
oförutsedd kris eller den nya 
marknadssituation som uppstått inom 
jordbrukssektorn i medlemsstaten och är 
följden av ett handelsavtal som 
Europeiska unionen paraferat i enlighet 
med artikel XXIV i GATT-avtalet eller ett 
multilateralt avtal som paraferats inom 
ramen för Världshandelsorganisationen, i 
enlighet med artikel 2 c. Analysen ska 
bygga på statistiska uppgifter och övriga 
uppgifter på lämplig nivå som visar att 
insatskriterierna i artikel 4 är uppfyllda.

a) En väl underbyggd analys av sambandet 
mellan uppsägningarna och de 
genomgripande strukturförändringarna 
inom världshandeln eller de allvarliga 
störningar av den lokala, regionala eller 
nationella ekonomin som orsakats av en 
oförutsedd kris. Analysen ska bygga på 
statistiska uppgifter och övriga uppgifter på 
lämplig nivå som visar att insatskriterierna 
i artikel 4 är uppfyllda.

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Om ett företag fortsätter sin 
verksamhet efter friställningar, en 
detaljerad redogörelse för företagets 
rättsliga skyldigheter och de åtgärder som 
det vidtagit för att ta hand om uppsagda 
arbetstagare.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) En allmän översikt över 
arbetstagarnas kompetens och en 
inledande bedömning av deras samlade 
utbildningsbehov.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I tillämpliga fall uppgifter om de 
företag, underleverantörer eller 
producenter i efterföljande led som sagt 
upp arbetstagare samt om berörda sektorer 
och kategorier av arbetstagare.

c) I tillämpliga fall uppgifter om de 
företag, underleverantörer eller 
producenter i efterföljande led som sagt 
upp arbetstagare samt om berörda sektorer 
och kategorier av arbetstagare uppdelade 
på kön, fördelade efter kön och 
åldersgrupper.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Den beräknade budgeten för varje del i 
det samordnade paketet med 
individanpassade tjänster som erbjuds de 
berörda arbetstagarna.

e) Den beräknade budgeten och 
beskrivning av delarna i det samordnade 
paketet med individanpassade tjänster som 
erbjuds de berörda arbetstagarna.

Motivering

Precis som själva budgeten ska ansökan också innehålla en beskrivning av delarna i paketet 
med individanpassade tjänster. Detta kommer att innebära större tydlighet både får 
EU-organ och för arbetstagarna själva. Det kommer också att underlätta en bättre slutlig 
bedömning genom att resultaten kan jämföras med ansökan.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) En beskrivning av hur åtgärderna i 
det samordnade paketet bidrar till att 
uppfylla målen för Europa 2020-strategin 
på nationell eller regional nivå.

Motivering

Fonden bör bidra till ett mervärde för EU. En balans mellan det individanpassade 
åtgärdspaketet för arbetstagare och målen för Europa 2020-strategin skulle bidra till att ge 
ett sådant mervärde.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Förfarandet för samråd med 
arbetsmarknadens parter eller andra 
relevanta organisationer efter behov.

g) Förfarandet för samråd med de 
arbetstagare som åtgärderna är avsedda 
för eller deras företrädare,
arbetsmarknadens parter, lokala och 
regionala myndigheter eller andra 
relevanta organisationer efter behov.
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Motivering

I halvtidsöversynen av fonden poängterades att intensivt individanpassat stöd till uppsagda 
arbetstagare var nyckelfaktorn för att säkra det bästa resultatet. I det sammanhanget måste 
arbetstagare eller deras representanter inkluderas i samrådet när åtgärdspaketet planeras. 
I de fall där så inte har skett har förväntningarna ökat och sedan slagits ned och resultaten 
har inte varit positiva.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Namnen på de organ som ska 
genomföra åtgärdspaketen i 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) En försäkran om att det stöd som begärs 
från fonden är förenligt med unionens 
förfaranderegler och materiella regler för 
statligt stöd samt en försäkran om att de 
individanpassade tjänsterna inte ersätter 
sådana åtgärder som företagen enligt 
nationella lagar eller kollektivavtal är 
skyldiga att tillhandahålla arbetstagarna.

h) En försäkran om att det stöd som begärs 
från fonden är förenligt med unionens 
förfaranderegler och materiella regler för 
statligt stöd samt en försäkran som anger
varför de individanpassade tjänsterna inte 
ersätter sådana åtgärder som företagen eller 
medlemsstaterna enligt nationella lagar, 
unionslagstiftning eller kollektivavtal är 
skyldiga att tillhandahålla arbetstagarna.

Motivering

Fonden bör ge ett mervärde på ett antal nivåer, inklusive ett finansiellt mervärde. Om 
medlemsstater har finansiella skyldigheter till uppsagda arbetstagare i form av 
penningbidrag så ska dessa skyldigheter fullgöras av medlemsstaten. Medlemsstater kan 
naturligtvis komplettera penningbidragen och detta skulle ge ett extra incitament för 
arbetstagare. Det här ändringsförslaget ska bidra till att förhindra att fondmedel i slutändan 
bara finansierar medlemsstaternas alla skyldigheter.
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Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Källorna för den nationella 
samfinansieringen.

i) Källorna för den nationella 
samfinansieringen och annan 
samfinansiering i förekommande fall.

Motivering

Om företag eller bolag deltar i samfinansieringen av någon åtgärd bör detta förtydligas.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Information om huruvida företaget –
dock med undantag för mikroföretag och 
små och medelstora företag – har erhållit 
statligt stöd eller tidigare har fått medel 
från unionens Sammanhållningsfond 
eller strukturfonder under de senaste 
fem åren.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) I tillämpliga fall eventuella ytterligare 
krav som kan ha fastställts i den 
delegerade akt som antagits i enlighet 
med artikel 4.3.

utgår

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.
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Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I syfte att förbättra fondens effektivitet 
ska arbetsmarknadens parter involveras 
redan i början av förfarandet för ansökan 
om medel från fonden.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödet till uppsagda arbetstagare ska 
komplettera de nationella, regionala och 
lokala åtgärder som medlemsstaterna 
vidtar.

1. Stödet till uppsagda arbetstagare ska 
komplettera de nationella, regionala och 
lokala åtgärder som medlemsstaterna 
vidtar, inklusive dem som finansieras med 
unionsmedel.

Motivering

Fonden och Europeiska socialfonden är politiska åtgärder som kompletterar varandra, och 
synergieffekter mellan de två fonderna kan bidra till ett europeiskt mervärde.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ekonomiska stödet ska begränsas till 
vad som är nödvändigt för att visa 
solidaritet och stödja enskilda uppsagda 
arbetstagare. Den verksamhet som stöds 
genom fonden ska vara förenlig med både 
unionens lagstiftning och med nationell 
lagstiftning, även med reglerna för statligt 

2. Det ekonomiska stödet ska begränsas till 
vad som är nödvändigt för att visa 
solidaritet och vara ett tillfälligt 
engångsstöd för enskilda uppsagda 
arbetstagare. Den verksamhet som stöds 
genom fonden ska vara förenlig med både 
unionens lagstiftning och med nationell 
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stöd. lagstiftning, även med reglerna för statligt 
stöd, och den ska inte ersätta åtgärder 
som medlemsstaterna eller företagen är 
ansvariga för.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen och den ansökande 
medlemsstaten ska i enlighet med sina 
respektive ansvarsområden svara för 
samordningen av stödet från unionens 
fonder.

3. Kommissionen och den ansökande 
medlemsstaten ska i enlighet med sina 
respektive ansvarsområden svara för 
samordningen av stödet från unionens 
fonder. Kommissionen och den ansökande 
medlemsstaten ska under hela
ansökningsförfarandet hålla de parter 
som berörs av ansökan informerade om 
den pågående utvärderingen av ansökan.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den ansökande medlemsstaten ska se till 
att de åtgärder som beviljas ekonomiskt 
stöd inte får stöd också genom unionens 
övriga finansieringsinstrument.

4. Den ansökande medlemsstaten ska se till 
att de åtgärder som beviljas ekonomiskt 
stöd inte får stöd också genom unionens 
övriga finansieringsinstrument, och 
därmed undvika att undergräva 
långsiktiga program såsom strukturfonder 
och särskilt Europeiska socialfonden.
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Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska se till att rätten till 
stöd från fonden inte påverkar rätten att 
erhålla stöd från andra EU-fonder för 
andra ändamål.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska se 
till att jämställdhet och integrering av 
jämställdhetsprincipen främjas i alla led av 
genomförandet av det ekonomiska stödet. 
Kommissionen och medlemsstaten ska 
vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
varje form av diskriminering på grund av 
kön, ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionsnedsättning, 
ålder, sexuell läggning samt typ av 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande när det gäller 
tillgången till stöd och i de olika leden av 
genomförandet av stödet.

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
tillämpa principen om likabehandling 
mellan kvinnor och män och se till att 
jämställdhet och integrering av 
jämställdhetsprincipen blir en integrerad 
del av och främjas fullt ut i alla led av 
genomförandet av det ekonomiska stödet. 
Kommissionen och medlemsstaten ska 
vidta alla lämpliga åtgärder för att 
förhindra varje form av diskriminering på 
grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder, sexuell 
läggning samt typ av anställningsavtal eller 
anställningsförhållande när det gäller 
tillgången till stöd och i de olika leden av 
genomförandet av stödet.

Motivering

Jämställdhet mellan kvinnor och män ska vara en integrerad del av denna fond. Det räcker 
inte att endast främja jämställdhetsprincipen, den bör främjas fullt ut. Dessutom får det inte 
förekomma någon diskriminering när det gäller tillgången till fonden.
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Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionens tekniska stöd ska 
innefatta information och riktlinjer till 
medlemsstaterna om användning, 
övervakning och utvärdering av fonden. 
Kommissionen får även informera
europeiska och nationella 
arbetsmarknadsparter om hur fonden ska 
användas.

4. Kommissionens tekniska stöd ska 
innefatta information och riktlinjer till 
medlemsstaterna om användning, 
övervakning och utvärdering av fonden. 
Kommissionen ska i god tid ge europeiska 
och nationella arbetsmarknadsparter samt 
berörda lokala och regionala myndigheter 
detaljerad information och klara riktlinjer
om hur fonden ska användas.

Motivering

Eftersom arbetsmarknadsparterna är en del av samrådsprocessen är det nödvändigt att se till 
att även de får information om användning, övervakning och utvärdering av fonden.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska skapa en webbplats 
som är tillgänglig på unionens alla språk 
och som innehåller information om fonden, 
anvisningar för ansökningsförfarandet samt 
uppgifter om godkända och avslagna 
ansökningar, med en beskrivning av
budgetmyndighetens roll.

2. Kommissionen ska upprätthålla och 
regelbundet uppdatera en webbplats som 
är tillgänglig på unionens alla språk och 
som innehåller information om fonden, 
anvisningar för ansökningsförfarandet samt 
uppgifter om godkända och avslagna 
ansökningar och om budgetmyndighetens 
roll.

Motivering

Det finns redan en webbplats för fonden, men kommissionen måste underhålla och 
regelbundet uppdatera denna.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
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Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom olika 
informations- och kommunikationsinsatser 
sprida kunskap om de åtgärder som fonden 
finansierat och de resultat som uppnåtts.

3. Kommissionen ska genom olika 
informations- och kommunikationsinsatser 
sprida kunskap om de åtgärder som fonden 
finansierat och de resultat som uppnåtts på 
grundval av objektiva utvärderingar och i 
syfte att höja fondens effektivitet och se 
till att EU:s invånare och arbetstagare 
känner till fonden. Kommissionen ska 
årligen rapportera om användningen av 
fonden, land för land och sektor för 
sektor.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De medel som anslås för 
informationsinsatser som genomförs enligt 
denna förordning ska även bidra till att 
förmedla information om Europeiska 
unionens politiska prioriteringar, förutsatt 
att dessa har ett samband med de allmänna 
målen för denna förordning.

4. De medel som anslås för 
informationsinsatser som genomförs enligt 
denna förordning ska även bidra till att 
förmedla information om Europeiska 
unionens politiska prioriteringar, däribland 
Europa 2020-strategin och dess 
huvudrubriker eftersom dessa har ett 
samband med de allmänna målen för denna 
förordning.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, på grundval av den 
bedömning som föreskrivs i artikel 8.3 och 
med särskilt beaktande av antalet berörda 
arbetstagare, de föreslagna åtgärderna och 
de beräknade kostnaderna, så snart som 
möjligt uppskatta och föreslå det 

1. Kommissionen ska, på grundval av den 
bedömning som föreskrivs i artikel 8.3 och 
med särskilt beaktande av antalet berörda 
arbetstagare, de föreslagna åtgärderna och 
de beräknade kostnaderna, så snart som 
möjligt uppskatta och föreslå det 
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stödbelopp som eventuellt kan beviljas 
inom ramen för de tillgängliga resurserna. 
Detta belopp får uppgå till högst 50 % av 
de totala beräknade kostnader som avses i 
artikel 8.2 e eller 65 % av dessa kostnader 
om det gäller en ansökan som lämnats in 
av en medlemsstat i vilken minst en region 
på Nuts II-nivå har rätt till stöd enligt 
strukturfondernas konvergensmål. Vid 
bedömningen av sådana fall kommer 
kommissionen att besluta om en 
samfinansieringsandel på 65 % är 
berättigad.

stödbelopp som eventuellt kan beviljas 
inom ramen för de tillgängliga resurserna. 
Detta belopp får uppgå till högst

a) 60 % av de totala beräknade kostnader 
som avses i artikel 8.2 e,
b) 70 % av dessa kostnader om det gäller 
en ansökan som lämnats in av en 
medlemsstat som har rätt till stöd enligt 
förordning XX/XXXX om 
Sammanhållningsfonden,
c) 80 % av dessa kostnader om det gäller 
en ansökan som lämnats in av en 
medlemsstat som får finansiellt stöd enligt 
något av villkoren i artikel 77 i förordning 
(EG) nr 1083/20061 eller från den 
europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen,
___________
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

Motivering

Samfinansiering är ett stort problem för många medlemsstater och vissa medlemsstater 
ansöker inte ens om medel från fonden på grund av den låga samfinansieringsandelen. 
Därför har ett extra skikt lagts till så att vissa medlemsstater kan beviljas en högre 
samfinansieringsandel. Jag anser att detta kan bidra till ett ökat utnyttjande av fonden och 
hjälpa arbetstagare i medlemsstaterna som befinner sig i ekonomiska svårigheter.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Om kommissionen på grundval av den 
bedömning som ska göras i enlighet med 
artikel 8.3 drar slutsatsen att villkoren för 
ekonomiskt stöd enligt denna förordning 
inte är uppfyllda, ska den ansökande 
medlemsstaten så fort som möjligt
underrättas om detta.

3. Om kommissionen på grundval av den 
bedömning som ska göras i enlighet med 
artikel 8.3 drar slutsatsen att villkoren för 
ekonomiskt stöd enligt denna förordning 
inte är uppfyllda, ska den ansökande 
medlemsstaten omedelbart underrättas om 
detta.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utgifterna ska berättiga till ekonomiskt 
stöd från den dag som avses i artikel 8.2 h
då medlemsstaten börjar tillhandahålla de 
individanpassade tjänsterna till de berörda 
arbetstagarna eller vållas administrativa 
utgifter för genomförandet av de åtgärder 
som stöds genom fonden enligt artikel 7.1 
eller 7.3. När det gäller jordbrukare ska 
utgifterna vara stödberättigande från den 
dag som anges i den delegerade akt som 
antagits i enlighet med artikel 4.3.

Utgifterna ska berättiga till ekonomiskt 
stöd från den dag som avses i artikel 8.2 f
då medlemsstaten börjar tillhandahålla de 
individanpassade tjänsterna till de berörda 
arbetstagarna eller vållas administrativa 
utgifter för genomförandet av de åtgärder 
som stöds genom fonden enligt artikel 7.1 
eller 7.3.

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Institutionerna ska sträva efter att 
minimera den tid det tar att behandla 
ansökningar med tanke på betydelsen av 
snabba beslut för att arbetstagarna så fort 
som möjligt ska involveras i programmen.
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Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen har beslutat att 
villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd 
från fonden är uppfyllda ska den lägga 
fram ett förslag om att fonden bör 
utnyttjas. Beslutet om utnyttjande av 
fonden ska fattas gemensamt av 
budgetmyndighetens två parter. Rådet ska 
fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet 
och Europaparlamentet med en majoritet 
av sina ledamöter och tre femtedelar av de 
avgivna rösterna.

3. När kommissionen har beslutat att 
villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd 
från fonden är uppfyllda ska den lägga 
fram ett förslag om att fonden bör 
utnyttjas. Beslutet om utnyttjande av 
fonden ska fattas gemensamt av 
budgetmyndighetens två parter senast 
inom en månad från det att förslaget 
lämnats till budgetmyndigheten. Rådet ska 
fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet 
och Europaparlamentet med en majoritet 
av sina ledamöter och tre femtedelar av de 
avgivna rösterna.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samtidigt med förslaget till beslut om 
utnyttjande av fonden ska kommissionen 
förelägga budgetmyndighetens två parter 
ett förslag om överföring till de berörda 
budgetposterna. Vid oenighet ska ett 
trepartsmöte inledas.

Samtidigt med förslaget till beslut om 
utnyttjande av fonden ska kommissionen 
förelägga budgetmyndighetens två parter 
ett förslag om överföring till de berörda 
budgetposterna. Dessa överföringar ska 
genomföras i enlighet med både de årliga 
och de långsiktiga budgetmässiga 
prioriteringarna. Vid oenighet ska ett 
trepartsmöte inledas.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När ett beslut om ekonomiskt stöd i 1. När ett beslut om ekonomiskt stöd i 
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enlighet med artikel 15.4 har trätt i kraft 
ska kommissionen, i princip inom 
15 dagar, betala ut minst 50 % av det 
ekonomiska stödet från unionen till 
medlemsstaten i form av förfinansiering, 
som vid behov ska följas av del- och 
slutbetalningar. Förfinansieringen ska 
räknas av när stödärendet avslutas i 
enlighet med artikel 18.3

enlighet med artikel 15.4 har trätt i kraft 
ska kommissionen, i princip inom 
15 dagar, betala ut det ekonomiska stödet 
till medlemsstaten i form av en 
engångsutbetalning.

Motivering

Den nuvarande mekanismen för utbetalning av det ekonomiska stödet fungerar bra, och 
medan vissa medlemsstater behöver betala tillbaka stödet behöver andra inte göra det. 
Genom att hålla inne med 50 % av unionens ekonomiska bidrag kan man sätta hård 
ekonomisk press på medlemsstaterna vilket kan bidra till en långsammare start på 
tillhandahållandet av paketet med individanpassade tjänster.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De närmare villkoren för 
finansieringen, särskilt när det gäller hur 
stor förfinansieringsandelen ska vara och 
på vilket sätt del- och slutbetalningarna 
ska ske, ska fastställas av kommissionen i 
det beslut om ekonomiskt stöd som avses i 
artikel 15.4.

utgår

Medlemsstaternas utgifter för 
genomförandet av de stödberättigande 
åtgärderna ska ersättas genom 
delbetalningar, förutsatt att en 
utgiftsdeklaration som undertecknats av 
en företrädare för ett ackrediterat 
offentligrättsligt organ i enlighet med 
artikel 21 lämnas till kommissionen.

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.
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Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaten ska genomföra de 
stödberättigande åtgärder som anges i 
artikel 6 så fort som möjligt, och senast 
24 månader efter den dag då ansökan 
lämnades in, i enlighet med artikel 8.1.

4. Medlemsstaten ska genomföra de 
stödberättigande åtgärder som anges i 
artikel 7 så fort som möjligt, och senast 
24 månader efter den dag då ansökan 
lämnades in, i enlighet med artikel 8.1. När 
en uppsagd arbetstagare påbörjar en 
utbildning eller en fortbildning som varar 
i två år eller mer ska emellertid avgifterna 
eller kostnaderna för två år täckas om den 
uppsagda arbetstagaren påbörjar kursen 
nästa möjliga termin – detta förutsatt att 
det inte gått mer än ett år sedan ansökan 
lämnades in.

Motivering

En del arbetstagare som påbörjat åtgärder som stöds genom fonderna har förbjudits att 
använda dessa fonder för att påbörja en vidareutbildning eller fortbildning där kursens längd 
är längre än två år. På grund av att vissa kurser startar endast i september och 
medlemsstaterna inte alltid finansierar från och med datumet på ansökan innebär detta 
ibland att endast ett år av kursen kan finansieras. Eftersom uppsagda arbetstagare vanligtvis 
inte har tillgång till kapital eller lån förhindrar denna restriktion i själva verket att de deltar i 
sådana kurser.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid särskilda omständigheter som 
kräver snabba finansiella insatser för att 
rädda arbetstillfällen, till exempel när 
uppsagda arbetstagare erbjuder sig att ta 
över ett företag som har ansökt om 
konkurs, kan beloppet betalas ut i 
förskott/förfinansieras av medlemsstaten 
eller av en organisation som är erkänd av 
medlemsstaten och har ansvar för sådana 
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finansiella insatser, eftersom de tidsfrister 
som domstolar med ansvar för 
övertagande av företag tillämpar ofta är 
kortare än förfarandet enligt denna 
förordning.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utgifter som följer av artikel 7.3 ska 
vara stödberättigande till och med den dag 
då rapporten senast ska lämnas in.

6. Utgifter som följer av artikel 7.3 ska 
vara stödberättigande till och med den dag 
då slutrapporten senast ska lämnas in.

Motivering

Det är viktigt att klargöra att detta är den slutliga rapporten i motsats till interimsrapporten.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast 15 månader efter den dag då 
ansökan lämnats in enligt artikel 8.1 eller 
den dag som anges i den delegerade akt 
som antagits i enlighet med artikel 4.3 ska 
medlemsstaten lämna in en lägesrapport till 
kommissionen om hur det ekonomiska 
stödet har använts, bland annat om typen 
av åtgärder som finansierats och tidpunkten 
för genomförandet samt hur många 
arbetstagare som återintegrerats på 
arbetsmarknaden då det gått tolv månader
från ansökningsdagen.

1. Senast 18 månader efter den dag då 
ansökan lämnats in enligt artikel 8.1 ska 
medlemsstaten lämna in en lägesrapport till 
kommissionen om hur det ekonomiska 
stödet har använts, bland annat om typen 
av åtgärder som finansierats och tidpunkten 
för genomförandet samt hur många 
arbetstagare som återintegrerats på 
arbetsmarknaden då det gått 15 månader
från ansökningsdagen.

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare. Dessutom är den föreslagna tidsperioden för kort för att ge en korrekt bild 
särskilt av återintegreringstakten. Detta gäller framförallt i de medlemsstater där 
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genomförandeåtgärder inte påbörjas förrän fonden har godkänts av institutionerna.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast sex månader efter utgången av 
den period som avses i artikel 16.4 ska 
medlemsstaten lägga fram en slutrapport
för kommissionen om hur det ekonomiska 
stödet har använts, med en beskrivning 
typen av åtgärder och de viktigaste 
resultaten, uppgifter om de berörda 
arbetstagarna och deras 
sysselsättningsstatus samt en underbyggd 
redovisning av utgifterna och, när det är 
möjligt, uppgifter om hur åtgärderna 
kompletterar de åtgärder som finansieras 
genom Europeiska socialfonden.

2. Senast sex månader efter utgången av 
den period som avses i artikel 16.4 ska 
medlemsstaten lägga fram en detaljerad
rapport för kommissionen om hur det 
ekonomiska stödet har använts, med en 
beskrivning av typen av åtgärder och de 
viktigaste resultaten, uppgifter om de 
berörda arbetstagarna och deras 
sysselsättningsstatus samt en underbyggd 
redovisning av utgifterna och, när det är 
möjligt, uppgifter om hur åtgärderna 
kompletterar de åtgärder som finansieras 
genom Europeiska socialfonden.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alltid när det är möjligt ska 
uppgifterna uppdelas efter kön.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 19 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tvåårsrapport Årsrapport

Motivering

En årsrapport är mer lämplig än en tvåårsrapport eftersom den möjliggör kontinuerlig 
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utvärdering av hur fonden fungerar. Den bidrar till lärande på alla nivåer och till 
genomförandet av bästa praxis vilket har visat sig vara mycket viktigt vad gäller denna fond.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 1 augusti 
vartannat år, och första gången 2015, 
lägga fram en kvantitativ och kvalitativ 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om den verksamhet som bedrivits inom 
ramen för denna förordning och förordning 
(EG) nr 1927/2006 under de föregående 
två åren. Rapporten ska inriktas på de 
resultat som uppnåtts genom fonden och 
ska redogöra för inlämnade ansökningar, 
antagna beslut, finansierade åtgärder och 
hur dessa kompletterat de åtgärder som 
finansierats genom någon annan av 
unionens fonder, särskilt Europeiska 
socialfonden och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
samt för avslutade stödärenden. Rapporten 
ska också innehålla uppgifter om 
ansökningar som avslagits eller 
ansökningar för vilka hela det ansökta 
beloppet inte beviljats på grund av att det 
saknats tillräckliga anslag eller på grund av 
att de inte varit stödberättigande.

1. Kommissionen ska före juni varje år, 
och första gången 2015, lägga fram en 
utförlig kvantitativ och kvalitativ rapport 
för Europaparlamentet och rådet om den
verksamhet som bedrivits inom ramen för 
denna förordning och förordning 
(EG) nr 1927/2006. Rapporten ska inriktas 
på de resultat som uppnåtts genom fonden 
och ska redogöra för inlämnade 
ansökningar, antagna beslut, finansierade 
åtgärder, inbegripet statistik över andelen 
arbetstagare som återintegrerats på 
arbetsmarknaden i de olika 
medlemsstaterna, och information om hur 
dessa åtgärder kompletterat de åtgärder 
som finansierats genom någon annan av 
unionens fonder, särskilt Europeiska 
socialfonden och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
samt om avslutade stödärenden. Rapporten 
ska också innehålla uppgifter om 
ansökningar som avslagits eller 
ansökningar för vilka hela det ansökta 
beloppet inte beviljats på grund av att det 
saknats tillräckliga anslag eller på grund av 
att de inte varit stödberättigande. Alltid när 
det är möjligt ska uppgifterna i rapporten 
uppdelas efter kön.

Motivering

En årsrapport är mer lämplig än en tvåårsrapport eftersom den möjliggör kontinuerlig 
utvärdering av hur fonden fungerar. Den bidrar till lärande på alla nivåer och till 
genomförandet av bästa praxis vilket har visat sig vara mycket viktigt vad gäller denna fond. 
Rapporten bör dessutom visa hur åtgärder som vidtagits har bidragit till återintegrering.
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Ändringsförslag 98

Förslag till förordning 
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rapporten ska överlämnas till 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, Regionkommittén och 
arbetsmarknadens parter för information.

2. Rapporten ska överlämnas till 
revisionsrätten, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och arbetsmarknadens parter för 
information.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) en halvtidsutvärdering av resultaten och 
vilket genomslag de har på lång sikt, senast 
den 30 juni 2018, och

a) en halvtidsutvärdering av resultaten och 
vilket genomslag de har på lång sikt, senast 
den 30 juni 2017, och

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en efterhandsutvärdering med hjälp av 
externa experter av fondens verkan och 
dess mervärde, senast den 
31 december 2022.

b) en efterhandsutvärdering med hjälp av 
externa experter av fondens verkan och 
dess mervärde, senast den 
31 december 2021.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning 
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resultaten av utvärderingen ska 
överlämnas till Europaparlamentet, rådet, 

2. Resultaten av utvärderingen ska 
överlämnas till Europaparlamentet, rådet, 
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Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, Regionkommittén och 
arbetsmarknadens parter för information.

revisionsrätten, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och arbetsmarknadens parter för 
information. Rekommendationerna från 
utvärderingen ska beaktas vid utformning 
av nya program på området sysselsättning 
och sociala frågor.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Dessa utvärderingar ska innehålla 
siffror som visar antalet ansökningar och 
ska omfatta programresultaten land för 
land och sektor för sektor, så att man kan 
bedöma huruvida fonden når de 
mottagare som den riktar sig till.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning 
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) se till att de finansierade utgifterna är 
grundade på kontrollerbara verifikationer 
och att de är korrekta och överensstämmer 
med tillämpliga bestämmelser,

c) se till att de finansierade utgifterna är 
grundade på kontrollerbara verifikationer 
och att de är lagliga och överensstämmer 
med tillämpliga bestämmelser,

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaten ska göra de finansiella 
korrigeringar som är nödvändiga om en 
oegentlighet konstateras. Medlemsstatens 
korrigering ska bestå i att det ekonomiska 

3. Medlemsstaten ska göra de finansiella
korrigeringar som är nödvändiga om en 
oegentlighet konstateras. Medlemsstatens 
korrigering ska bestå i att det ekonomiska 
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stödet helt eller delvis dras in.
Medlemsstaten ska driva in varje belopp 
som gått förlorat till följd av en konstaterad 
oegentlighet och återbetala det till 
kommissionen, och om medlemsstaten inte 
återbetalar beloppet inom angiven tid, ska 
dröjsmålsränta betalas.

stödet helt eller delvis dras in.
Medlemsstaten ska driva in varje belopp 
som gått förlorat till följd av en konstaterad 
oegentlighet och återbetala det till 
kommissionen.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning 
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska, inom ramen för sitt 
ansvar för genomförandet av Europeiska 
unionens allmänna budget, vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att kontrollera att 
de finansierade åtgärderna genomförs i 
enlighet med principerna om sund och 
effektiv ekonomisk förvaltning. Den 
ansökande medlemsstaten ska se till att den 
har välfungerande system för förvaltning 
och kontroll. Kommissionen ska 
kontrollera att dessa system verkligen 
inrättats.

4. Kommissionen ska, inom ramen för sitt 
ansvar för genomförandet av Europeiska 
unionens allmänna budget, vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att kontrollera att 
de finansierade åtgärderna genomförs i 
enlighet med principerna om sund och 
effektiv ekonomisk förvaltning. Den 
ansökande medlemsstaten ska se till att den 
har välfungerande system för förvaltning 
och kontroll. Kommissionen ska 
kontrollera att dessa system verkligen 
inrättats. Om oegentligheter uppdagas ska 
belopp som utbetalats felaktigt återkrävas 
i första hand genom avräkning. Där så är 
lämpligt får skyddet av unionens 
ekonomiska intressen i enlighet med 
artikel 325 i fördraget även omfatta 
effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder. 

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning 
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de faktiska kostnaderna för en 
åtgärd är lägre än det beräknade belopp 
som angivits enligt artikel 15 ska 
kommissionen anta ett beslut, i form av en 

1. Om de faktiska kostnaderna för en 
åtgärd är lägre än det beräknade belopp 
som angivits enligt artikel 15 ska 
kommissionen, i fall där återkrävande 
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genomförandeakt, och begära att 
medlemsstaten återbetalar motsvarande 
belopp av det mottagna ekonomiska stödet.

genom avräkning inte är möjligt, anta en 
genomförandeakt och begära att 
medlemsstaten återbetalar motsvarande 
belopp av det mottagna ekonomiska stödet. 

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artiklarna 21 och 
22 ska stöd till jordbrukare förvaltas och 
kontrolleras i enlighet med förordning 
(EG) nr ……. om finansiering, 
förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

utgår

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Utövande av delegering

1. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
denna artikel.
2. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i denna förordning ska ges på 
obestämd tid från och med den dag då 
denna förordning träder i kraft.
3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 4 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet.
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Ett beslut om återkallande avslutar 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i det beslutet. Beslutet ska träda i 
kraft dagen efter att det har offentliggjorts 
i Europeiska unionens officiella tidning 
eller vid en senare tidpunkt som anges i 
det. Beslutet påverkar inte sådana 
delegerade akter som redan trätt i kraft.
4. När kommissionen antagit en delegerad 
akt ska den samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet.
5. En delegerad akt som antagits i 
enlighet med artikel 4.3 ska träda i kraft 
endast om Europaparlamentet eller rådet 
inte har gjort några invändningar inom 
två månader från det att akten anmäldes 
till Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, innan 
den perioden löpt ut, har informerat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Denna period kan 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Jordbrukare omfattas av denna förordning på samma villkor som alla andra arbetslösa 
arbetstagare.
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MOTIVERING

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (fonden) inrättades för att förse EU 
med ett instrument genom vilket man visar solidaritet med och stöder arbetstagare som blivit 
arbetslösa till följd av stora strukturella förändringar i världshandeln, orsakade av 
globaliseringen. Senare utvidgades fonden så att även arbetstagare som blivit arbetslösa som 
en direkt följd av den globala och ekonomiska krisen kan utnyttja den. Mot bakgrund av detta 
är det väldigt beklagligt att ”krisundantaget” inte förnyades på grund av en blockerande 
minoritet i rådet, trots starkt stöd för dess fortlevnad från både kommissionen och 
Europaparlamentet. Under perioden 20092010 grundade sig 82 procent av ansökningarna till 
fonden på krisundandtagskriteriet, och under samma period fick 10 procent av de uppsagda 
arbetstagarna i EU tillgång till fonden. Därför är kommissionens förslag att utvidga 
förordningen så att den omfattar en oväntad kris välkommet, eftersom det bidrar till att fonden 
kan tillgodose de uppsagda arbetstagarnas verkliga behov.

Vissa av kommissionens förslag motsvarar de bekymmer och rekommendationer som 
betonades i halvtidsutvärderingen av fonden och bör därför ge fondens verksamhet 
ett mervärde. Det finns dock luckor, och det har även gjorts ett olämpligt försök att låta 
fonden svara mot handelsavtal som har en klart negativ inverkan på jordbruksresultatet.

Ytterligare förslag

Fonden måste bli mer attraktiv och användarvänlig för medlemsstaterna. Med beaktande av 
detta måste ansträngningar göras för att förbättra kommunikationen och samarbetet 

a) mellan kommissionen och de nationella/regionala/lokala organ som är ansvariga för 
förvaltningen av fonden, och 

b) på nationell nivå, mellan behöriga nationella myndigheter, arbetsmarknadens parter, 
enskilda arbetstagare och de olika byråer som är inblandade. Kommissionen bör se till att 
medlemsstaterna har möjlighet att lära sig av bästa metoder samt att de erbjuds nödvändig 
rådgivning och vägledning där det behövs. 

Med tanke på hur viktigt det är att fonden organiseras och förvaltas väl, behöver 
medlemsstaterna och kommissionen en tillräcklig budget. Högre kostnader än väntat kan 
förekomma som en engångskostnad eller tillfällig kostnad i samband med en ansökan, och 
särskilt med de ursprungliga ansökningarna. I halvtidsutvärderingen rekommenderas att 
ett smidigt fungerande förfarande kräver välorganiserad kommunikation, samordning och 
samarbete. Detta kan bli kostsamt men är en god investering eftersom det har visat sig ge 
bättre resultat.

Flexibilitet när det gäller att ändra i förteckningen över individanpassade tjänster kommer att 
öka fondens effektivitet så att den bättre kan svara mot arbetstagarnas behov, dagens 
ekonomiska situation och bristen på kompetens i ekonomin. 
Frågan om samfinansiering är oerhört viktig för medlemsstaterna och 50-procentsnivån har 
visat sig leda till större användning av medlen. Jag stöder det nuvarande förslaget att höja 
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samfinansieringsnivån till 65 procent för vissa medlemsstater, men vill också föreslå 
en automatisk 75-procentsnivå för samfinansiering för medlemsstater som mottar ekonomiskt 
stöd enligt några av de villkor som fastställs i artikel 77 i förordning (EG) nr 1083/2006 
ändrad genom förordning (EU) nr 1311/2011 eller i Europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen.

En av de vanligaste punkter som fonden brukar kritiseras för är att den är för långsam. Trots 
fondens utformning tror jag att det är möjligt att förbättra dess tidseffektivitet ytterligare 
genom att krympa tidsramarna. Medlemsstaterna bör göra allt de kan för att se till att de 
reagerar på planerade eller annonserade uppsägningar så fort som möjligt och inleder 
genomförandet av åtgärderna så fort de har ansökt om medlen. Om det saknas resurser skulle 
en lämplig åtgärd för medlemsstaterna kunna vara att inleda med de minst kostsamma 
åtgärderna.

Jag vill uppmana medlemsstaterna att i större utsträckning utnyttja undantaget i artikel 4.2, 
som ger alla medlemsstater, men i synnerhet mindre medlemsstater eller regioner, tillgång till 
fonden även när inte alla interventionskriterier är uppfyllda. Med tanke på att få har utnyttjat 
detta kriterium hittills föreslår jag att kommissionen tillhandahåller särskilda vägledande 
dokument och relevant information i fråga om vilka kriterier som gäller under dessa 
omständigheter. Osäkerhet skrämmer bort medlemsstater, eftersom de inte vill öka uppsagda 
arbetstagares förhoppningar eller ödsla tid på meningslösa ansökningar.

Om syftet med fonden är att ge ett reellt mervärde bör den gå utöver det som krävs enligt 
nationell lagstiftning, kollektivavtal etc. Detta kommer att ge ett mervärde för arbetstagarna 
och göra fonden mer synlig och legitim. Medlemsstaterna ska när det är möjligt använda 
fonden som en möjlighet att utveckla nya, innovativa och dynamiska sätt att hjälpa 
arbetstagarna att bli anställda igen.

I halvtidsutvärderingen av fonden betonades att en viktig framgångsfaktor för att maximera 
dess inflytande och mervärde var tillhandahållandet av individanpassade och mer intensiva 
åtgärdspaket. Detta nödvändiggör obligatorisk och kontinuerlig kommunikation med 
arbetstagarna eller deras representanter redan från början. Dessutom är en viss grad av 
flexibilitet nödvändig om arbetstagarna vill få tillgång till kurser som varar i två år eller mer. 
Fonden bör garantera att kursavgiften för två hela år betalas ut när arbetstagarna börjar kursen 
i början av nästa tillgängliga termin, vilket inte kan vara senare än ett år efter datumet för 
medlemsstatens ursprungliga ansökan

Det högsta beloppet som föreslås för sjuårsperioden 2014–2020 är 3 miljarder euro, med 
en årlig högsta utbetalning på 429 miljoner euro. I motiveringen föreslås ett tak på 
2,5 miljarder euro till jordbruket, men det är bara ett tak och inte ett fast belopp. De belopp 
som betalas ut till alla mottagare kommer helt att bero på antalet ansökningar under ett givet 
år. Det kommer också att vara avhängigt av det högsta belopp som kan betalas ut per år och 
kravet på att minst en fjärdedel av det årliga högsta beloppet från fonden ska vara låst fram till 
den 1 september varje år för att täcka behoven under hela året. Kommissionen behöver 
ytterligare förtydliga hur medel kommer att tilldelas om ansökningarna överstiger det högsta 
årliga beloppet, och vad som händer om en ansökan före den 1 september ett givet år kräver 
att det mesta av, eller alla, medlen används före det datumet.
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Förslaget inbegriper visstidsanställda, tillfälligt anställda, personer som äger och driver 
mikroföretag och små eller medelstora företag samt egenföretagare (även jordbrukare) och 
alla medlemmar i deras hushåll som arbetar i företaget. Det är viktigt att alla arbetstagare 
behandlas jämlikt och har tillgång till fonden på samma villkor, och därför är förslaget om att 
införa delegerade akter för jordbrukare inte lämpligt.

Från ett jordbruksperspektiv skulle de föreslagna beloppen vara helt otillräckliga för att 
kompensera för ett betydande handelsavtal. Enligt en detaljerad konsekvensanalys som gjorts 
av GD AGRI, skulle de mest ambitiösa förhandlingarna om multilateral liberalisering med 
alla medlemmar i WTO innebära en förlust på 7,75 miljarder euro för jordbrukarna. Även om 
den siffran halverades skulle de tillgängliga medlen från fonden fortfarande vara otillräckliga. 
Med tanke på att den föreslagna period under vilken jordbrukare kan få tillgång till fonden 
börjar vid avtalets början och slutar tre år efter dess fulla genomförande, innebär detta belopp 
en begränsning för varje enskilt handelsavtal. Det faktum att högst 429 miljoner euro kan 
utnyttjas per år och att det inte finns någon säkerhet i fråga om de tillgängliga medlen, 
understryker ytterligare att fonden inte är lämplig för att kompensera för jordbrukssektorns 
verkliga förluster. Jag tror att jordbrukare togs med under delegerade akter mest för att skydda 
kommissionen och för att göra det lättare att sluta handelsavtal som är oacceptabla för 
jordbruket. Om ett sådant avtal ingicks skulle EU behöva inrätta ett skräddarsytt instrument 
med en tillräcklig budget. Allt annat skulle skada jordbrukssektorn allvarligt.

EU behöver en återgång till tillväxt, med ett program för dynamiskt skapande av 
arbetstillfällen för att vi inte ska behöva uppleva en återhämtning utan arbetstillfällen. Fonden 
kan bidra till att uppnå dessa mål genom att ge stöd åt uppsagda arbetstagare när de söker 
anställning, för kompetensutveckling/omskolning eller för att starta egen verksamhet, i linje 
med Europa 2020-strategin. Utvärderingen av fonden visade en återanställningsgrad på 
48,1 procent, och i de flesta fall ökade graden på medellång sikt. Den visade också att fonden 
hjälpte några av de grupper av arbetstagare som var svårast att hjälpa. Dessutom visade den 
att många av mottagarna fick betydligt bättre självförtroende, blev bättre på att söka jobb igen 
och utvecklade andra förmågor, och även om inte alla mottagare fick anställning så ökade den 
deras anställningsbarhet. Utvärderingen visade också att samfinansierade åtgärder från fonden 
verkar bidra till att undvika högre arbetslöshet.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN 
RÄTTSLIGA GRUNDEN

Pervenche Berès
Ordförande
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
BRYSSEL

Ärende: Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 
(2014–2020) (COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Med en skrivelse av den 30 augusti 2012 begärde du i enlighet med artikel 37 i 
arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle yttra sig över lämpligheten i att stryka 
artiklarna 42 och 43 i EUF-fördraget från den rättsliga grunden för förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter (2014–2020), på grund av att en ändring i detta syfte ingår i EMPL:s 
förslag till betänkande.

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering 
för globaliseringseffekter (2014–2020) (COM(2011)0608) presenterades av kommissionen på 
grundval av artikel 175 i EUF-fördraget samt artiklarna 42 och 43 och lades därefter fram för 
parlamentet inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Parlamentets rättstjänst kom i ett meddelande av den 13 september 2012 fram till att förslaget 
bör ha artikel 175 i EUF-fördraget som rättslig grund om ändringsförslagen i förslaget till 
betänkande antas.

Vid utskottssammanträdet den 18 september 2012 behandlade utskottet för rättsliga frågor 
ovannämnda begäran. Utskottet beslutade att bordlägga behandlingen av den rättsliga grunden 
till efter EMPL:s omröstning för att bättre kunna bedöma huruvida en ändring av den rättsliga 
grunden avspeglar innehållet i betänkandet. Eftersom EMPL röstade om förslaget vid sitt 
sammanträde den 6 november 2012, vilket ledde till att den rättsliga grunden ändrades i 
enlighet med föredragandens förslag, befinner jag mig nu i en position att redogöra för JURI:s 
ståndpunkt efter utskottets sammanträde den 27 november 2012.
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Bakgrund

1. Förslaget

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter upprättades ursprungligen för 
perioden 2007–20131 för att ge unionen ett instrument för tillhandahållande av särskilt 
engångsstöd till arbetstagare som förlorat sitt arbete till följd av de omfattande 
omstruktureringar som blivit följden då såväl tillverkningsindustrin som handelsmönstren 
blivit allt mer globala. Mot bakgrund av den finansiella och ekonomiska krisen 2008 gjordes 
en översyn av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – för perioden från 
den 1 maj 2009 till den 30 december 2011 – för att ge stöd till arbetstagare som förlorat sitt 
arbete som en direkt följd av krisen2. Kommissionen föreslog3 att detta undantag på grund av 
krisen skulle förlängas till den 31 december 2013, dvs. till slutet av genomförandeperioden för 
förordning (EG) nr 1927/2006.

Kommissionen har nu lagt fram förslaget i fråga med målet att se till att Europeiska fonden 
för justering för globaliseringseffekter fortsätter att fungera som ett krishanteringsinstrument 
under perioden 2014–2020 i linje med de grundläggande principer som fastställts för den 
fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020. De huvudsakliga inslagen i den förordning 
om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter som nu föreslås är:
inbegripande av ytterligare arbetstagarkategorier, täckning för globaliseringseffekter och 
oförutsedda kriser liksom negativa konsekvenser av nya handelsavtal rörande jordbrukare, 
tydligare fokus på aktiva åtgärder genom införande av en begränsning av stödberättigande 
bidrag, samt minskade administrativa bördor genom förenklade och kortare förfaranden.

När det gäller jordbrukare innehåller förslaget till förordning särskilda bestämmelser som 
tillåter medlemsstaterna att ansöka om ekonomiskt stöd till jordbrukare för att hjälpa dessa att 
anpassa sig till den nya marknadssituation som uppstått till följd av handelsavtal som ingåtts 
av EU, för perioden från paraferingen av det berörda avtalet till tre år efter genomförandet av 
liberaliseringsåtgärderna förutsatt att åtgärderna i fråga leder till en betydande ökning av EU:s 
import och betydande prissänkningar på EU-nivå, nationell nivå eller regional nivå. I detta 
syfte innehåller förslaget ett antal bestämmelser som särskilt rör jordbrukare (t.ex. vad gäller 
tillämpningsområde (artikel 2 c), insatskriterier (artikel 4.3), stödberättigade arbetstagare 
(artikel 6 c), stödberättigande åtgärder (artikel 7.1), ansökningar (artikel 8.2 a) och 
stödberättigande utgifter (artikel 14)). Närmare uppgifter om insatskriterierna ska fastställas 
av kommissionen genom delegerade akter (artiklarna 4.3 och 24). Den ekonomiska 
förvaltningen av stöd till jordbrukare ska enligt artikel 23 ske i enlighet med den kommande 
förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 406, 30.12.2006, s. 1).
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning 
(EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 167, 
29.6.2009, s. 26).
3 Kommissionens förslag av den 10 juni 2011 till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 
(COM(2011)0336).
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2. Betänkande antaget av EMPL den 6 november 2012

EMPL:s föredragande, Marian Harkin, hade i sitt betänkande föreslagit ändringar av 
kommissionens förslag som syftade till en strykning av de särskilda bestämmelserna för 
jordbrukare. Jordbrukarna skulle visserligen fortsatt ingå i den föreslagna förordningens 
tillämpningsområde men skulle omfattas av samma bestämmelser som andra arbetstagare.
Hon hade även föreslagit att artiklarna 42 och 43 i EUF-fördraget skulle strykas från den 
rättsliga grunden.

Det betänkande som EMPL antog följer denna linje genom en strykning av artiklarna 42 
och 43 i EUF-fördraget från den rättsliga grunden. Alla hänvisningar till jordbrukare stryks, 
inklusive alla särskilda bestämmelser för jordbrukare (jfr ändringsförslagen 12, 13, 15, 16, 25, 
26, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 70, 84, 89, 93, 106 och 107). Den motivering som 
återkommer genom hela betänkandet går ut på att ”jordbrukare omfattas av denna förordning 
på samma villkor som alla andra arbetstagare som förlorat sitt arbete”.

3. De aktuella rättsliga grunderna

a) Rättslig grund för förslaget

Artikel 175 i EUF-fördraget samt artiklarna 42 och 43 i EUF-fördraget utgör den rättsliga 
grunden för förslaget.

Artikel 175 i EUF-fördraget har följande lydelse:

”Medlemsstaterna ska bedriva och samordna sin ekonomiska politik i syfte även att uppnå de 
mål som anges i artikel 174. Vid utformningen och genomförandet av unionens politik och 
åtgärder och vid genomförandet av den inre marknaden ska de beakta målen i artikel 174 och 
bidra till att dessa uppnås. Unionen ska även understödja strävandena att uppnå mål genom de 
åtgärder som den vidtar genom strukturfonderna (utvecklingssektionen vid Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala 
utvecklingsfonden), Europeiska investeringsbanken och andra befintliga finansieringsorgan.

[...]

Om särskilda åtgärder behöver vidtas utanför fonderna och utan att det påverkar 
tillämpningen av de åtgärder som beslutas inom ramen för unionens övriga politik, får 
Europaparlamentet och rådet besluta om sådana särskilda åtgärder i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén.”

Artikel 174 i EUF-fördraget, som det hänvisas till i artikel 175 i EUF-fördraget, har följande 
lydelse:

”För att främja en harmonisk utveckling inom hela unionen ska denna utveckla och fullfölja 
sin verksamhet för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning.
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Unionen ska särskilt sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas 
utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna.

Bland de berörda regionerna ska särskild hänsyn tas till dels landsbygdsområden, dels 
områden som påverkas av strukturomvandlingar och dels regioner med allvarliga och 
permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom de nordligaste regionerna 
med mycket låg befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner.”

Artiklarna 42 och 43, som också utgör en del av den rättsliga grund som kommissionen 
föreslår, har följande lydelse:

”Artikel 42 […]

Bestämmelserna i kapitlet om konkurrensregler ska tillämpas på produktion av och handel 
med jordbruksprodukter endast i den mån Europaparlamentet och rådet, med hänsyn till 
målsättningen i artikel 39, beslutar detta inom ramen för bestämmelserna i artikel 43.2 och 
enligt det förfarande som anges där.

Rådet får på förslag av kommissionen tillåta stöd
a) för att skydda företag som är missgynnade genom strukturella eller naturbetingade 
förhållanden,
b) inom ramen för ekonomiska utvecklingsprogram.

Artikel 43 […]

1. Kommissionen ska lägga fram förslag om utformningen och genomförandet av den 
gemensamma jordbrukspolitiken, vilka förslag även ska innefatta att de nationella 
marknadsorganisationerna ersätts med någon av de former för gemensam organisation som 
anges i artikel 40.1 samt att de åtgärder som särskilt nämnts i denna avdelning genomförs.

Dessa förslag ska ta hänsyn till att de jordbruksfrågor som nämns i denna avdelning kan vara 
ömsesidigt beroende av varandra.

2. Europaparlamentet och rådet ska, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och 
efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, upprätta den gemensamma organisation 
av jordbruksmarknaderna som föreskrivs i artikel 40.1 och övriga bestämmelser som behövs 
för att uppnå målen för den gemensamma politiken för jordbruk och fiskeri.

3. Rådet ska på förslag av kommissionen besluta om åtgärder om fastställande av priser, 
avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar samt om fastställande och fördelning av
fiskerimöjligheter. [...]”

b) Föreslagen ändring av den rättsliga grunden

EMPL har begärt yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över lämpligheten i att stryka 
artiklarna 42 och 43 i EUF-fördraget från den rättsliga grunden, så att endast artikel 175 i 
EUF-fördraget återstår.
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Analys

1. Principer som fastslagits av domstolen
Av domstolens rättspraxis framgår vissa principer för valet av rättslig grund. För det första är 
valet av korrekt rättslig grund av konstitutionell betydelse, med tanke på den rättsliga 
grundens följder i fråga om materiell behörighet och förfarande.1 För det andra ska varje 
institution enligt artikel 13.2 i EU-fördraget agera inom ramen för de befogenheter den 
tilldelas enligt fördraget.2 För det tredje ska, enligt domstolens rättspraxis, ”valet av rättslig 
grund för en rättsakt inom gemenskapen […] ske utifrån objektiva kriterier, som kan bli 
föremål för domstolsprövning. Bland dessa kriterier ingår bland annat rättsaktens syfte och 
innehåll”3. Med avseende på frågan om fler än en rättslig grund gäller slutligen följande: om 
bedömningen av en EU-åtgärd visar att det finns två avsikter med denna åtgärd eller att den 
har två beståndsdelar, och om en av dessa kan identifieras som den huvudsakliga eller 
avgörande avsikten eller beståndsdelen, medan den andra endast är av underordnad betydelse, 
måste rättsakten ha en enda rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till den 
huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen.4 Om det finns flera avsikter med 
en rättsakt eller den har flera beståndsdelar som har ett sådant samband att de inte kan 
åtskiljas utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande till den andra, måste rättsakten 
å andra sidan antas med stöd av de olika bestämmelser i fördraget som är relevanta i 
sammanhanget.5

2. Förordningens mål och innehåll enligt kommissionens förslag
Målet med den föreslagna förordningen är att genom den upprätta ”Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter […] för den fleråriga budgetram som gäller från den 
1 januari 2014 till den 31 december 2020” (artikel 1 första stycket). Syftet med fonden är att 
”bidra till ekonomisk tillväxt och sysselsättning i unionen genom att den gör det möjligt för 
unionen att visa solidaritet med arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande 
strukturförändringar inom världshandeln beroende på globalisering, till följd av handelsavtal 
som påverkar jordbruket eller av en oförutsedd kris, och att tillhandahålla ekonomiskt stöd 
som hjälper arbetstagarna att snabbt återintegreras på arbetsmarknaden eller ställa om eller 
anpassa sin jordbruksverksamhet” (artikel 1 andra stycket).

När det gäller åtgärder som rör jordbrukare förklaras det i skäl 5 att tillämpningsområdet för 
fonden bör utvidgas för att göra det möjligt att stödja jordbrukares anpassning till nya 
marknadssituationer som uppstått på grund av internationella handelsavtal inom 
jordbrukssektorn och som leder till att de måste ställa om eller avsevärt anpassa sin 
jordbruksverksamhet och att hjälpa dem att skapa konkurrenskraftigare strukturer eller övergå 
till andra sektorer. I skäl 8 ges det ytterligare bakgrund för inkluderingen av jordbrukare i 
instrumentet.

                                               
1 Yttrande 2/00, Cartagenaprotokollet, REG 2001, s. I-9713, punkt 5; mål C-370/07, kommissionen mot rådet, 
REG 2009, s. I-8917, punkterna 46–49; yttrande 1/08, allmänna tjänstehandelsavtalet, REG 2009, s. I-11129, 
punkt 110.
2 Mål C-403/05, parlamentet mot kommissionen, REG 2007, s. I-9045, punkt 49, och däri angiven rättspraxis.
3 Senast i mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585.
4 Mål C-42/97, parlamentet mot rådet, REG 1999, s. I-0868, punkterna 39–40; mål C-36/98, Spanien mot rådet, 
REG 2001, s. I-0779, punkt 59; mål C-211/01, kommissionen mot rådet, REG 2003, s. I-8913, punkt 39.
5 Mål C-165/87, kommissionen mot rådet, REG 1988, s. I-5545, punkt 11; mål C-178/2003, kommissionen mot 
Europaparlamentet och rådet, REG 2006, s. I-0107, punkterna 43–56.
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De åtgärder som föreslås för att dessa mål ska uppnås, framför allt de särskilda åtgärder som 
rör jordbrukare, beskrivs närmare ovan (”Bakgrund” under 1).

3. Den rättsliga grunden för kommissionens förslag
Kommission förklarar sitt val av en dubbel rättslig grund (artikel 175 och artiklarna 42 och 43 
i EUF-fördraget) på följande sätt: ”Enligt artikel 175 tredje stycket får Europaparlamentet och 
rådet vidta åtgärder i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet […] om särskilda 
åtgärder behöver vidtas utanför strukturfonderna och den gemensamma jordbrukspolitiken 
[…]”. Kommissionen uppger vidare, när det gäller bestämmelserna om stöd till jordbrukare, 
att fondens stöd kan ”betraktas som stöd till jordbruksverksamhet och som en åtgärd som 
vidtas för att uppnå ett specifikt mål i unionens jordbrukspolitik” samt att artiklarna 42 och 43 
därför skulle utgöra en lämplig rättslig grund för sådana åtgärder1.

Faktum är att de föreslagna åtgärderna i form av stöd till arbetstagare helt entydigt syftar till 
att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen, och framför allt till att 
råda bot på särskilda problem som rubbar denna sammanhållning. De är således åtgärder för 
vilka artikel 175 i EUF-fördraget är den lämpliga rättsliga grunden.

Bland åtgärderna inom jordbrukssektorn ingår emellertid inga åtgärder för att minska 
skillnaderna mellan de olika regionerna och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna 
(jfr artikel 174 andra stycket i EUF-fördraget). Tvärtom är fonden, när det gäller jordbrukare, 
utformad som ett solidaritets- och krishanteringsinstrument som ska mildra de negativa 
konsekvenserna av nya handelsavtal för specifika jordbruksverksamheter. I artikel 39.1 i 
EUF-fördraget, där den gemensamma jordbrukspolitikens mål fastställs, anges i led c målet 
att ”stabilisera marknaderna”2, och i artikel 39.2 i EUF-fördraget – där aspekter anges till 
vilka hänsyn ska tas vid utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken – hänvisas det 
till ”jordbruksnäringens särskilda karaktär som är en följd av jordbrukets sociala struktur och 
av strukturella och naturbetingade olikheter mellan olika jordbruksregioner”3.

                                               
1 COM(2011)0608, motiveringen, s. 8.
2Artikel 39.1 i EUF-fördraget:
”1. Den gemensamma jordbrukspolitiken ska ha som mål att
a) höja produktiviteten inom jordbruket genom att främja tekniska framsteg och genom att trygga en rationell 
utveckling av jordbruksproduktionen och ett optimalt utnyttjande av produktionsfaktorerna, särskilt 
arbetskraften,
b) på så sätt tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, särskilt genom en höjning av den 
individuella inkomsten för dem som arbetar i jordbruket,
c) stabilisera marknaderna,
d) trygga försörjningen,
e) tillförsäkra konsumenterna tillgång till varor till skäliga priser.
3 Artikel 39.2 i EUF-fördraget:
”2. Vid utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken och de särskilda åtgärder som krävs för att 
tillämpa den ska hänsyn tas till
a) jordbruksnäringens särskilda karaktär som är en följd av jordbrukets sociala struktur och av strukturella och 
naturbetingade olikheter mellan olika jordbruksregioner,
b) nödvändigheten av att gradvis genomföra lämpliga anpassningsåtgärder,
c) det faktum att jordbruket i medlemsstaterna utgör en sektor som är nära förbunden med ekonomin i dess 
helhet.
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Artikel 43.2 i EUF-fördraget utgör den allmänna rättsliga grunden för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Artikel 42 i EUF-fördraget avser tillämpningen av konkurrensreglerna och 
tillåtelsen för statligt stöd.

Det tycks alltså vara så att kommissionens förslag till förordning faktiskt bör bygga på 
artikel 175 tredje stycket i EUF-fördraget och artiklarna 42 och 43.2 i EUF-fördraget.

4. Ändringar av kommissionens förslag som lagts fram i EMPL:s betänkande
I EMPL:s betänkande, som antogs den 6 november 2012, har varje specifikt mål med 
avseende på jordbrukspolitiken strukits från förslaget. De kriterier och åtgärder som föreslås i 
förordningen med avseende på andra arbetstagare än jordbrukare omfattas (se ovan) helt 
entydigt av sammanhållningspolitiken. Om de skulle tillämpas på jordbrukssektorn skulle de 
även inom denna sektor – precis som i övriga sektorer – syfta till att mildra konsekvenserna 
av förändringar inom världshandeln och av oförutsedda kriser. Under dessa omständigheter 
skulle förordningen kunna bygga enbart på artikel 175 i EUF-fördraget, dvs. det skulle inte 
vara nödvändigt att lägga till artiklarna 42 och 43.2 i EUF-fördraget.

Rekommendation från utskottet för rättsliga frågor

Vid utskottssammanträdet den 27 november 2012 behandlade utskottet för rättsliga frågor 
detta ärende. Vid det sammanträdet antog utskottet med 16 röster för, 0 röster emot och 
1 nedlagd röst1 rekommendationen att den lämpliga rättsliga grunden för förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter (2014–2020) bör vara artikel 175 i EUF-fördraget.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Raffaele Baldassarre (vice ordförande), Sebastian 
Valentin Bodu (vice ordförande), Françoise Castex (vice ordförande), Sergio Gaetano Cofferati, Christian 
Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Eva Lichtenberger, Antonio 
Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Evelyn Regner (vice ordförande), Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Axel Voss och Cecilia Wikström.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INTERNATIONELL HANDEL

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Föredragande: Iuliu Winkler

KORTFATTAD MOTIVERING

Allmänna anmärkningar

Syftet med detta lagstiftningsförslag är att förlänga fonden för justering för 
globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) och göra vissa ändringar för att den ska bli mer 
effektiv.

Föredraganden är positiv till att fonden finns och ser gärna att den under den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 utvecklas till en fond som kompletterar nationella och regionala 
sysselsättningsåtgärder samt andra EU-fonder.

Eftersom EU är ett mycket öppet ekonomiskt område och således känsligt för yttre påverkan 
är det extra viktigt att förbättra fonden. Genom fonden erkänner EU också att liberaliseringen 
av investeringar och handel har globaliserat arbetsmarknaden och att en sådan öppenhet 
visserligen kan ge generella vinster för EU:s ekonomi, men också leda till sociala kostnader i 
vissa regioner och sektorer.

För det första bör fonden utvecklas för att bli mer effektiv och rättvis. De arbetstagare som 
blivit arbetslösa till följd av utvecklingen inom handeln har svårare än genomsnittet att 
återanställas och får lägre inkomster när de återanställs. Det är dessutom större sannolikhet att 
dessa arbetstagare har en yrkeskompetens som är anpassad efter yrken och industrier som 
håller på att försvinna.

För det andra har den varu- och tjänstesektor som påverkas av den öppna handeln växt 
eftersom innovation och teknik har gjort kedjan av leveranser av varor och tjänster mer och 
mer internationell. Fonden bör därför utvecklas utan att någon verksamhet fråntas rätten till 
stöd.
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För det tredje bör EU ges möjlighet till justering för att kunna hantera effekterna av sina 
handelsavtal på EU:s arbetsmarknad på ett sätt som motsvarar dess exklusiva behörighet att 
ingå internationella handelsavtal. Det här handlar inte bara om lika möjligheter, utan också 
om politisk ekonomi. EU:s medborgare kan inte förväntas stödja öppenhet inom handeln om 
EU inte har möjlighet att hjälpa de arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av ökad 
öppenhet gentemot konkurrerande varu- och tjänsteföretag från tredjeländer.

I förslaget görs det en tydlig koppling mellan fonden och effekten av internationella 
handelsavtal i och med att man erkänner att jordbrukare kan påverkas av EU:s kommande 
bilaterala handelsavtal eller av ett multilateralt handelsavtal inom WTO. Det bör dock inte 
utesluta arbetstagare i andra sektorer än jordbrukssektorn från att vara stödberättigade med 
rätt att hävda att de omplacerats till en annan verksamhet till följd av effekterna av ett 
internationellt handelsavtal.

Dessutom föreslår föredraganden att parlamentet inte ska godkänna internationella 
handelsavtal (t.ex. frihandelsavtalen EU–Mercosur och EU–Indien) förrän de kan garantera 
att fonden, särskilt i fråga om budgetanslag, kommer att kunna hantera konsekvenserna för 
Europas arbetskraft.

Närmare analys av förslaget

Föredraganden ställer sig bakom de förändringar som syftar till att bevara de krisbetingade 
ändringarna från 2009, särskilt att minska det antal uppsagda arbetstagare som krävs för att bli 
stödberättigad och höja fondens högsta möjliga samfinansieringssats.

Man måste hålla isär Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (fonden) och 
Europeiska socialfonden (ESF) eftersom de har helt olika syften.

Det är positivt att de som är berättigade till stöd från fonden utvidgas till små och medelstora 
företag, egenföretagare och jordbrukare. De har faktiskt hittills inte tillhört fondens potentiella 
stödmottagare. Att de som är berättigade till stöd från fonden utsträckts till att även omfatta 
anställda med icke-standardiserade anställningsavtal visar att fonden, i dess nuvarande form, 
har haft för strikta villkor för att vara effektiv.

Ändå tar inte förslaget upp den viktigaste frågan när det gäller fonden, nämligen att det i 
genomsnitt tar elva månader från ansökan till utbetalningsdatum. Kommissionen har ett 
riktmärke på åtta månader som kan uppnås genom att påskynda det administrativa förfarandet, 
utbetalningarna och de interinstitutionella arrangemangen. Budgetförfarandet (som innebär att 
de två beslutsfattande institutionerna, rådet och parlamentet, ska godkänna varje ansökan till 
fonden) kommer dock att fortsätta utgöra ett hinder för en snabbare behandling.

Föredraganden är för en medfinansiering från fonden till riktade program. Om möjligt ska 
dessa program säkerställa att utbildningen underlättar en övergång till anställningar inom de 
nya sektorer som faktiskt gynnas av EU:s öppenhet.

När det gäller budgeten fastställer slutligen kommissionens förslag den nuvarande tröskeln för 
årliga åtagandebemyndiganden till 429 miljoner euro, vilket motsvarar 3 miljarder euro under 
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en sjuårsperiod. Det fastställer ett utgiftstak för jordbrukare på 2,5 miljarder euro för denna 
period. Även om det nuvarande årliga anslaget inte på långa vägar har utnyttjats kommer 
sannolikt utvidgningen av dem som är berättigade till stöd från fonden att innebära fler
sökanden och taket kan därför behöva ses över, särskilt om EU:s handelspolitik leder till ett 
antal handelsavtal som påverkar sysselsättningen för EU:s arbetskraft.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den 26 mars 2010 antog Europeiska 
rådet kommissionens förslag om en ny 
strategi kallad Europa 2020. Ett av de tre 
prioriterade målen i Europa 2020 är tillväxt 
för alla, vilket innebär att människor ges 
ökad egenmakt genom hög sysselsättning, 
investeringar i kompetens, åtgärder mot 
fattigdom samt modernisering av 
arbetsmarknaderna och 
utbildningssystemen och de sociala 
trygghetssystemen i syfte att hjälpa 
människor att förutse och hantera 
förändringar och bygga ett samhälle präglat 
av större sammanhållning.

(1) Den 26 mars 2010 antog 
Europeiska rådet kommissionens förslag 
om en ny strategi kallad Europa 2020. Ett 
av de tre prioriterade målen i Europa 2020 
är tillväxt för alla, vilket innebär att 
människor ges ökad egenmakt genom hög 
sysselsättning, investeringar i kompetens, 
åtgärder mot fattigdom samt modernisering 
av arbetsmarknaderna och 
utbildningssystemen och de sociala 
trygghetssystemen i syfte att hjälpa 
människor att förutse och hantera 
förändringar och bygga ett samhälle präglat 
av större sammanhållning där ingen stängs 
ute.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med meddelandet En budget 
för Europa 2020 bör tillämpningsområdet 
för fonden utvidgas för att göra det möjligt 
att stödja jordbrukares anpassning till nya 
marknadssituationer som uppstått på grund 
av internationella handelsavtal inom 

(5) I enlighet med meddelandet En budget 
för Europa 2020 bör tillämpningsområdet 
för fonden utvidgas för att göra det möjligt 
att stödja jordbrukares anpassning till nya 
marknadssituationer som uppstått på grund 
av internationella handelsavtal inom 
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jordbrukssektorn och som leder till att de 
måste ställa om eller avsevärt anpassa sin 
jordbruksverksamhet och att hjälpa dem att 
skapa konkurrenskraftigare strukturer eller 
övergå till andra sektorer.

jordbrukssektorn och som leder till att de 
måste ställa om eller avsevärt anpassa sin 
jordbruksverksamhet och att hjälpa dem att 
skapa konkurrenskraftigare strukturer eller 
övergå till andra sektorer. Denna 
förordning bör erkänna möjligheten att 
utvidga denna princip till alla 
arbetstagare som blivit uppsagda till följd 
av internationella handelsavtal, inklusive 
jordbrukare.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) När det gäller jordbrukare bör fonden 
också tillämpas på stödmottagare som 
påverkas av bilaterala avtal som unionen 
ingått i enlighet med artikel XXIV i 
GATT-avtalet eller multilaterala avtal som 
slutits inom Världshandelsorganisationen.
Detta omfattar jordbrukare som ställer om 
eller anpassar sin tidigare 
jordbruksverksamhet inom en period som 
inleds när ett sådant handelsavtal paraferas 
och avslutas tre år efter det att avtalet har 
börjat tillämpas fullt ut.

(8) När det gäller arbetstagare som 
påverkats av internationella handelsavtal
bör fonden också tillämpas på 
stödmottagare som påverkas av bilaterala 
avtal som unionen ingått i enlighet med 
artikel XXIV i GATT-avtalet eller 
multilaterala avtal som slutits inom 
Världshandelsorganisationen. Detta 
omfattar jordbrukare och andra 
arbetstagare som blivit uppsagda till följd 
av utvecklingen inom handeln som ställer 
om eller anpassar sin tidigare 
jordbruksverksamhet inom en period som 
inleds när ett sådant handelsavtal paraferas 
och avslutas tre år efter det att avtalet har 
börjat tillämpas fullt ut.

Motivering

Fonden bör bli EU: s symmetriska sysselsättningsverktyg för anpassning till de allmänna 
följderna av handelsavtal. Industri- och tjänsteföretag påverkas lika mycket som 
jordbrukssektorn av handelsavtal.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) När medlemsstaterna planerar de 
samordnade paketen med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera 
åtgärder som verkligen förbättrar de 
arbetslösa arbetstagarnas anställbarhet.
Målet bör vara att minst 50 % av de 
arbetstagare som åtgärderna är avsedda för 
kommer in på arbetsmarknaden igen eller 
övergår till ny verksamhet inom 
tolv månader från ansökningsdagen.

(10) När medlemsstaterna planerar de 
samordnade paketen med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera 
åtgärder som leder till återanställning för 
de arbetslösa arbetstagarna. Målet bör 
vara att minst 50 % av de arbetstagare som 
åtgärderna är avsedda för kommer in på 
arbetsmarknaden igen eller övergår till ny 
verksamhet inom tolv månader från 
ansökningsdagen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska 
stödet från fonden inte ersätta sådana 
stödåtgärder som erbjuds arbetslösa 
arbetstagare inom ramen för unionens 
strukturfonder eller unionens övriga 
åtgärder eller program.

(12) I enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska 
stödet från fonden inte ersätta sådana 
stödåtgärder som erbjuds arbetslösa 
arbetstagare inom ramen för unionens 
strukturfonder eller unionens övriga 
åtgärder eller program, särskilt 
Europeiska socialfonden och den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att motverka globaliseringens 
negativa effekter måste man också skapa 
varaktiga arbetstillfällen på unionens 
territorium genom att utarbeta en effektiv 
unionsstrategi för att ta tillbaka 
produktionen, kombinerat med en lojal 
konkurrens med de stora tillväxtländerna 
och en kraftfull tillväxtpolitik. För att 
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stärka unionens produktionskapacitet 
finns det effektiva medel som att främja 
den sociala dialogen, förbättra 
produkternas kvalitet liksom 
informationen till konsumenterna, satsa 
mer på forskning och innovation, skapa 
nya ekonomiska verktyg för offentlig och 
privat finansiering samt utveckla små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet med fonden är att bidra till 
ekonomisk tillväxt och sysselsättning i 
unionen genom att den gör det möjligt för 
unionen att visa solidaritet med 
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln beroende på 
globalisering, till följd av handelsavtal som 
påverkar jordbruket eller av en oförutsedd
kris, och att tillhandahålla ekonomiskt stöd 
som hjälper arbetstagarna att snabbt 
återintegreras på arbetsmarknaden eller 
ställa om eller anpassa sin 
jordbruksverksamhet.

Målet med fonden är att bidra till 
ekonomisk tillväxt och sysselsättning i 
unionen genom att den gör det möjligt för 
unionen att visa solidaritet med 
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln beroende på 
globalisering, till följd av handelsavtal som 
allvarligt påverkar unionens ekonomiska 
sektorer, särskilt jordbruket, eller av en 
finansiell och ekonomisk kris, och att 
tillhandahålla ekonomiskt stöd som hjälper 
arbetstagarna att snabbt återintegreras på 
arbetsmarknaden eller ställa om eller 
anpassa sin verksamhet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med fonden ska vara att se till att 
EU, som är ensamt behörigt i frågor om 
den gemensamma handelspolitiken, även 
har möjlighet att på egen hand göra 
justeringar för att balansera eventuella 
förluster som uppstår till följd av 
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internationella handelsavtal som EU 
förhandlar fram.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet med de åtgärder som kan stödjas 
genom fonden enligt artikel 2 a och 2 a ska 
vara att minst 50 % av de arbetstagare som 
deltar får ett varaktigt arbete inom ett år 
från ansökningsdagen.

Målet med de åtgärder som kan stödjas 
genom fonden enligt artikel 2 a och 2 a ska 
vara att minst 50 % av de arbetstagare som 
deltar är ute på arbetsmarknaden inom ett 
år från ansökningsdagen. Detta mål bör ses 
över i samband med halvtidsöversynen av 
denna förordning.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) arbetstagare som sagts upp på grund av 
genomgripande strukturförändringar
inom världshandeln beroende på 
globaliseringen, som lett till att importen 
till EU kraftigt ökar, att 
marknadsandelarna för EU inom en viss 
sektor snabbt minskar eller att ekonomisk 
verksamhet flyttas ut till tredjeländer, och 
uppsägningarna får betydande negativa 
konsekvenser för den regionala eller lokala 
ekonomin,

a) arbetstagare som sagts upp på grund av 
genomgripande förändringar inom 
världshandeln beroende på globaliseringen, 
som lett till en större förändring i export-
och importmönstren i EU:s handel med 
varor och tjänster, att marknadsandelarna 
för EU inom en viss sektor minskar eller 
att ekonomisk verksamhet flyttas ut till 
tredjeländer, och uppsägningarna får 
betydande negativa konsekvenser för den 
regionala eller lokala ekonomin,

Motivering

Alla större förändringar som orsakas av en öppen handel bör omfattas, även om 
marknadsandelarna minskar långsamt.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) arbetstagare som ställer om eller 
anpassar sin tidigare jordbruksverksamhet
under en period som inleds den dag då 
unionen paraferar ett handelsavtal om 
liberalisering av handeln inom den berörda 
jordbrukssektorn och avslutas tre år efter 
det att dessa åtgärder börjat gälla fullt ut, 
under förutsättning att handelsåtgärderna 
leder till att importen till EU av en viss 
jordbruksprodukt eller vissa 
jordbruksprodukter kraftigt ökar och detta 
får till följd att priserna på motsvarande 
produkter i unionen, eller i förekommande 
fall nationellt eller regionalt, minskar 
betydligt.

c) Arbetstagare, inklusive jordbrukare,
som ställer om eller anpassar sin tidigare 
verksamhet eller går över till en annan 
sektor under en period som inleds den dag 
då unionen paraferar ett handelsavtal om 
liberalisering av handeln inom den berörda 
jordbrukssektorn och avslutas tre år efter 
det att dessa åtgärder börjat gälla fullt ut, 
under förutsättning att handelsåtgärderna 
leder till att importen till EU av en viss 
jordbruksprodukt eller vissa 
jordbruksprodukter kraftigt ökar och detta 
får till följd att priserna på motsvarande 
produkter i unionen, eller i förekommande 
fall nationellt eller regionalt, minskar 
betydligt.

Motivering

Artikeln bör omfatta andra typer av verksamhet som påverkas av internationella 
handelsavtal. Den bör även ta fasta på att många arbetstagare som sagts upp måste ändra sin 
sysselsättning radikalt om de blir uppsagda till följd av en öppen handel.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) personer som äger och driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare (även 
jordbrukare) och alla medlemmar i deras 
hushåll som arbetar i företaget, förutsatt att 
de, om de är jordbrukare, redan 
producerade den produkt som påverkas av 
det relevanta handelsavtalet innan 
åtgärderna för sektorn i fråga tillämpades.

d) personer som äger och driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare (även 
jordbrukare) och alla medlemmar i deras 
hushåll som uppges arbeta i företaget, 
förutsatt att de redan producerade den 
produkt som påverkas av det relevanta 
handelsavtalet innan åtgärderna för sektorn 
i fråga tillämpades.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På mindre arbetsmarknader eller vid 
särskilda omständigheter som kan 
motiveras av den ansökande 
medlemsstaten kan en ansökan om 
ekonomiskt stöd på grundval av denna 
artikel godtas även om de villkor som 
fastställts i punkt 1 a eller b inte till alla 
delar uppfylls, om uppsägningarna får 
allvarliga följder för sysselsättningen och 
den lokala ekonomin. Medlemsstaten ska 
ange vilket av insatskriterierna i punkt 1 a 
och b inte till alla delar uppfylls.

2. På mindre arbetsmarknader eller vid 
särskilda omständigheter – särskilt i 
samband med gemensamma ansökningar 
som involverar små och medelstora 
företag – som kan motiveras av den 
ansökande medlemsstaten kan en ansökan 
om ekonomiskt stöd på grundval av denna 
artikel godtas även om de villkor som 
fastställts i punkt 1 a eller b inte till alla 
delar uppfylls, om uppsägningarna får 
allvarliga följder för sysselsättningen och 
den lokala ekonomin. Medlemsstaten ska 
ange vilket av insatskriterierna i punkt 1 a 
och b inte till alla delar uppfylls.

Motivering

Förändringar som är nödvändiga för att stämma överens med artikel 2 led c.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen på basis av 
tillgängliga uppgifter och analyser anser att 
villkoren för stöd i artikel 2 c sannolikt 
kommer att uppfyllas för ett stort antal 
jordbrukare efter det att ett handelsavtal 
har paraferats ska kommissionen anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 24 och 
i den ange vilka sektorer eller produkter 
som är stödberättigande och, i tillämpliga 
fall vilka geografiska områden som berörs, 
hur stort det potentiella stödbeloppet från 
unionen kan vara, vilka referensperioder 
som gäller och vilka villkor jordbrukarna
måste uppfylla, när utgifterna ska ha 

3. Om kommissionen på basis av 
tillgängliga uppgifter och analyser anser att 
villkoren för stöd i artikel 2 c sannolikt 
kommer att uppfyllas för ett stort antal 
arbetstagare – inklusive, om tillämpligt,
jordbrukare – som blivit uppsagda till följd 
av utvecklingen inom handeln efter det att 
ett handelsavtal har paraferats ska 
kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 24 och i den ange 
vilka sektorer eller produkter som är 
stödberättigande och, i tillämpliga fall 
vilka geografiska områden som berörs, hur 
stort det potentiella stödbeloppet från 
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uppstått för att vara stödberättigande och 
inom vilken tidsfrist ansökningarna måste 
lämnas in samt, vid behov, vilka ytterligare 
uppgifter dessa ansökningar ska innehålla 
utöver dem som fastställs i artikel 8.2.

unionen kan vara, vilka referensperioder 
som gäller och vilka villkor arbetstagare –
inklusive, om tillämpligt, jordbrukare –
som blivit uppsagda till följd av 
utvecklingen inom handeln måste 
uppfylla, när utgifterna ska ha uppstått för 
att vara stödberättigande och inom vilken 
tidsfrist ansökningarna måste lämnas in 
samt, vid behov, vilka ytterligare uppgifter 
dessa ansökningar ska innehålla utöver 
dem som fastställs i artikel 8.2.

Motivering

Förändringar som är nödvändiga för att stämma överens med artikel 2 led c.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Jordbrukare som ställt om eller anpassat 
sin tidigare jordbruksverksamhet till följd 
av att unionen paraferat ett handelsavtal 
som avses i den delegerade akt som antas i 
enlighet med artikel 4.3.

c) Arbetstagare – inklusive, om 
tillämpligt, jordbrukare – som blivit 
uppsagda till följd av utvecklingen inom 
handeln och som ställt om eller anpassat 
sin tidigare jordbruksverksamhet till följd 
av att unionen paraferat ett handelsavtal 
som avses i den delegerade akt som antas i 
enlighet med artikel 4.3.

Motivering

Förändringar som är nödvändiga för att stämma överens med artikel 2 led c.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ekonomiskt stöd får beviljas för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett 
samordnat paket med individanpassade 

1. Ekonomiskt stöd får beviljas för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett 
samordnat paket med individanpassade 
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tjänster som syftar till att hjälpa de berörda 
uppsagda arbetstagarna att återintegreras 
på arbetsmarknaden eller att etablera sig 
som egenföretagare eller, om det gäller 
jordbrukare, att anpassa sin tidigare 
verksamhet. Det samordnade paketet kan 
bestå av bland annat följande 
individanpassade tjänster:

tjänster som syftar till att hjälpa de berörda 
uppsagda arbetstagarna att återintegreras 
på arbetsmarknaden eller att etablera sig 
som egenföretagare eller, om det gäller 
arbetstagare – inklusive, om tillämpligt, 
jordbrukare – som blivit uppsagda till följd 
av utvecklingen inom handeln, att anpassa 
sin tidigare verksamhet, helst genom att 
underlätta en övergång till sådan 
verksamhet som tack vare liberaliseringen 
av handeln växer. Det samordnade paketet 
kan bestå av bland annat följande 
individanpassade tjänster:

Motivering

Fonden bör beakta att de målinriktade program som är de mest effektiva är de som 
underlättar och erbjuder utbildning till arbetstagare som går från en sektor på tillbakagång 
till en växande ekonomisk sektor.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Jobbcoachning, yrkesvägledning, 
rådgivning, mentorprogram, 
omställningstjänster, åtgärder som främjar 
företagande, stöd till egenföretagande och 
etablering av företag eller helt nya eller 
anpassade verksamhetsformer (även 
investeringar i materiella tillgångar), 
samarbetsprojekt, skräddarsydd utbildning 
och omskolning, bland annat nya 
IKT-färdigheter och validering av 
arbetslivserfarenhet.

a) Skräddarsydd utbildning och 
omskolning, bland annat nya 
IKT-färdigheter och validering av 
arbetslivserfarenhet, jobbcoachning, 
sysselsättningsskapande åtgärder,
yrkesvägledning, rådgivning, 
mentorprogram, åtgärder som främjar 
företagande, stöd till egenföretagande och 
etablering av företag eller helt nya eller 
anpassade verksamhetsformer (även 
investeringar i materiella tillgångar), 
samarbetsprojekt.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som 
till exempel arbetssökarbidrag, 
rekryteringsincitament för arbetsgivare, 
flyttbidrag, traktamenten eller 
utbildningsbidrag (även bidrag till vårdare 
och avbytartjänster), som endast gäller 
under den tid arbetstagaren bevisligen 
aktivt söker arbete eller deltar i livslångt 
lärande eller utbildning.

b) Särskilda tidsbegränsade åtgärder, 
rekryteringsincitament för arbetsgivare, 
flyttbidrag, traktamenten eller 
utbildningsbidrag (även bidrag till vårdare 
och avbytartjänster), som endast gäller 
under den tid arbetstagaren bevisligen 
aktivt söker arbete eller deltar i livslångt 
lärande eller utbildning.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Åtgärder för att uppmuntra framför allt 
mindre gynnade eller äldre arbetstagare att 
stanna kvar på eller återvända till 
arbetsmarknaden.

c) Åtgärder för att uppmuntra framför allt 
mindre gynnade eller äldre arbetstagare att 
återvända till arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaten ska lämna in en 
fullständig ansökan till kommissionen 
inom tolv veckor från den dag då villkoren 
enligt artikel 4.1 och 4.2 är uppfyllda, eller 
i tillämpliga fall, före den tidsfrist som 
kommissionen fastställer i enlighet med 
artikel 4.3. Vid särskilda omständigheter 
som kan motiveras får den ansökande 
medlemsstaten komplettera ansökan genom 
att lämna in ytterligare uppgifter inom 
sex månader från dagen för ansökan, 
varefter kommissionen ska bedöma 
ansökan på basis av de tillgängliga 
uppgifterna. Kommissionen ska slutföra sin 

1. Medlemsstaten ska lämna in en 
fullständig ansökan till kommissionen 
inom tolv veckor från den dag då villkoren 
enligt artikel 4.1 och 4.2 är uppfyllda, eller 
i tillämpliga fall, före den tidsfrist som 
kommissionen fastställer i enlighet med 
artikel 4.3. Vid särskilda omständigheter 
som kan motiveras får den ansökande 
medlemsstaten komplettera ansökan genom 
att lämna in ytterligare uppgifter inom 
sex månader från dagen för ansökan, 
varefter kommissionen ska bedöma 
ansökan på basis av de tillgängliga 
uppgifterna. Kommissionen ska slutföra sin 
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bedömning av ansökan inom tolv veckor 
från det att den fullständiga ansökan har 
mottagits eller (om ansökan inte är 
fullständig) senast sex månader efter dagen 
för den ursprungliga ansökan, beroende på 
vilket infaller tidigare.

bedömning av ansökan inom åtta veckor 
från det att den fullständiga ansökan har 
mottagits eller (om ansökan inte är 
fullständig) inom sex månader efter dagen 
för den ursprungliga ansökan, beroende på 
vilket som infaller tidigare. När 
kommissionen behandlar ansökningarna 
ska den se till att det stöd som betalas ut 
från fonden gynnar de sektorer, regioner 
och medlemsstater som behöver det mest.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En väl underbyggd analys av sambandet 
mellan uppsägningarna och de 
genomgripande strukturförändringarna 
inom världshandeln eller de allvarliga 
störningar av den lokala, regionala eller 
nationella ekonomin som orsakats av en 
oförutsedd kris eller den nya 
marknadssituation som uppstått inom 
jordbrukssektorn i medlemsstaten och är 
följden av ett handelsavtal som 
Europeiska unionen paraferat i enlighet 
med artikel XXIV i GATT-avtalet eller ett 
multilateralt avtal som paraferats inom 
ramen för Världshandelsorganisationen, i 
enlighet med artikel 2 c. Analysen ska 
bygga på statistiska uppgifter och övriga 
uppgifter på lämplig nivå som visar att 
insatskriterierna i artikel 4 är uppfyllda.

a) En väl underbyggd analys av sambandet 
mellan uppsägningarna och de 
genomgripande strukturförändringarna 
inom världshandeln eller de allvarliga 
störningar av den lokala, regionala eller 
nationella ekonomin som orsakats av en 
oförutsedd kris eller den nya 
marknadssituation som uppstått inom en 
sektor i medlemsstaten och är följden av ett 
handelsavtal som Europeiska unionen 
paraferat i enlighet med artikel XXIV i 
GATT-avtalet eller ett multilateralt avtal 
som paraferats inom ramen för 
Världshandelsorganisationen, i enlighet 
med artikel 2 c. Analysen ska bygga på 
statistiska uppgifter och övriga uppgifter på 
lämplig nivå som visar att insatskriterierna 
i artikel 4 är uppfyllda.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska se till att rätten till 
stöd från fonden inte påverkar rätten att 
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få stöd från någon annan EU-fond, såsom 
ESF eller stöd från den gemensamma 
jordbrukspolitiken till jordbrukare.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom olika 
informations- och kommunikationsinsatser 
sprida kunskap om de åtgärder som fonden
finansierat och de resultat som uppnåtts.

3. Kommissionen ska genom olika 
informations- och kommunikationsinsatser 
sprida kunskap för att se till att alla 
länder, regioner och 
sysselsättningssektorer i unionen är 
medvetna om dessa möjligheter, och ska 
rapportera om den årliga användningen 
av fonden, land för land och sektor för 
sektor.

Motivering

Vissa medlemsstater använder för närvarande inte ESF i tillräcklig utsträckning. Dessutom 
kommer ESF nu att gynna potentiellt sett fler sektorer och stödmottagare än tidigare.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Institutionerna ska försöka minimera 
handläggningstiden för ansökningar med 
tanke på betydelsen av snabba beslut för 
att arbetstagarna så fort som möjligt ska 
involveras i programmen.

Motivering

Samordningen mellan EU:s handelspolitik och fonden betyder att detta budgetanslag bör ses 
över inför varje frihandelsavtal. Inget internationellt handelsavtal bör ingås utan att fondens 
bestämmelser för att uppfylla dess mål anpassats.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Fondens budgetförvaltning ska 
förutse framtida frihandelsavtal som 
sannolikt kan orsaka friställningar eller 
uppsägningar av arbetstagare, i enlighet 
med definitionen i artikel 1, och vid behov 
föreslå en översyn av denna förordning 
för att se till att fondens budget 
kontinuerligt tillgodoser behoven.
Godkännande av internationella avtal får 
villkoras av att fonden har tillräckliga 
resurser för att unionens arbetskraft ska 
kunna anpassa sig till avtalets 
konsekvenser.

Motivering

Samordningen mellan EU:s handelspolitik och fonden betyder att detta budgetanslag bör ses 
över inför varje frihandelsavtal. Inget internationellt handelsavtal bör ingås utan att fondens 
bestämmelser för att uppfylla dess mål anpassats.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Dessa utvärderingar ska innehålla 
siffror som visar antalet ansökningar och 
ska omfatta programresultaten land för 
land och sektor för sektor, så att man kan 
bedöma huruvida fonden når de 
mottagare som den riktar sig till.
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22.10.2012

YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Föredragande: Alda Sousa

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag till en ny förordning om Europeiska fonden för globaliseringseffekter 
(nedan EGF) 2014–2020 innehåller vissa välkomna förändringar jämfört med nu gällande 
förordning (EG) nr 1927/20061, särskilt att förordningen utsträcks till att också gälla uppsagda 
visstidsanställda och arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag liksom personer som 
äger eller driver mikroföretag och små eller medelstora företag samt egenföretagare. Samtidigt 
gör förslaget förvaltningen av EGF mer komplicerad och går inte tillräckligt långt när det gäller 
att säkerställa effektivitet och stabilitet i driften av EGF. I detta yttrande anläggs ett ”valuta-för-
pengarna-perspektiv” – strävan är att förbättra förvaltningen av EGF så att EU:s begränsade 
budgetresurser blir träffsäkrare och skapar mer ”europeiskt mervärde". Motiven bakom 
ändringsförslagen i detta lagstiftningsyttrande är för det första att förenkla EGF, för det andra att 
göra EGF mer attraktivt som förstahandsval i medlemsstaterna, för det tredje att förbättra 
återanställningsutfallet för uppsagda arbetstagare och för det fjärde att säkerställa att tillräckliga 
resurser finns tillgängliga för utbildningsåtgärder för uppsagda arbetstagare, med beaktande av 
konsekvenserna av den fortsatta finanskrisen och globaliseringstrycket.

Tillämpningsområde

I förordning (EG) nr 1927/2006 låg fokus på ”arbetstagare” som den främsta 
anställningskategori som påverkas av globaliseringen, stora strukturförändringar och oväntade 
kriser. I kommissionens förslag utökas ansvarsområdet för EGF att omfatta inte bara arbetstagare 
som är tillsvidareanställda och visstidsanställa, egenföretagare och personer som äger eller driver 
mikroföretag och små eller medelstora företag (med all rätt) utan också jordbrukare som 
påverkas av internationella handelsavtal. Budgetkonsekvenserna av att ta med jordbrukare 
förväntas bli sådana att EGF omformas från ett industrianpassningsinstrument till ett 
                                               
1 EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.



RR\923267SV.doc 85/154 PE483.708v03-00

SV

jordbruksanpassningsinstrument eftersom 5/6 av den totala finansieringen kommer att gå till 
jordbruk. Enligt motiveringen kommer EGF att fortsatta att drivas utanför den fleråriga 
budgetramen med ett tak på 3 miljarder euro (i 2011 års priser), medan stödet till jordbruket kan 
uppgå till 2,5 miljarder euro av detta belopp. Att låta jordbruket omfattas kommer att göra 
förvaltningen av fonden mer komplicerad (GD AGRI kommer att involveras vid sidan av GD 
EMPL, nya delegerade akter kommer att behöva antas för varje nytt internationellt handelsavtal, 
etc.), resurser kommer att överföras från justering av effekterna på industrin till anpassning av 
jordbruket (vilket är den gemensamma jordbrukspolitikens främsta mål) och den ursprungliga 
inriktningen på EGF att reagera på oförutsägbara konsekvenser av globaliseringen och kriser 
kommer att ändras till att hantera högst förutsägbara omständigheter (internationella 
jordbrukhandelsavtal har förutsägbara konsekvenser som i sig inte är kopplade till 
globaliseringseffekter).

Unionens samfinansieringsandel

Enligt den nuvarande rättsliga grunden omfattas EGF av delad förvaltning och enligt 
additionalitetsprincipen bidrar EU och medlemsstaterna med 50 procent vardera av den 
nödvändiga finansieringen. Ett tillfälligt ”krisundantag” togs 2009 med i EGF-förordningen som 
gör det möjligt för medlemsstaterna att öka EU-andelen av samfinansieringen upp till 65 procent 
för ansökningar inlämnade före den 31 december 2011. På grund av svårigheterna att komma 
överens om en permanent ökning av EU:s samfinansiering till 65 procent föreslås en ”justering” 
där 50 procents samfinansiering är huvudregel men med en möjlighet att öka samfinansieringen 
till 65 procent för sådana medlemsstater där minst en NUTS II-region är en konvergensregion 
(den regionala BNP:n är mindre än 75 procent av EU-genomsnittet). Medlemsstaterna, särskilt 
de som drabbats värst av skuldkrisen, har i olika fora och vid upprepade tillfällen argumenterat 
för en permanent ökning av EU:s samfinansieringsandel. Ökningen 2009 av samfinansieringen 
från 50 till 65 procent var den viktigaste bidragande faktorn till att antalet ansökningar ökade så 
kraftigt, då EGF-finansiering blev attraktivare för medlemsstaterna jämfört med Europeiska 
socialfonden (ESF) och olika nationella aktiva arbetsmarknadsåtgärder.

Medlemsstater med allvarlig finansiell instabilitet

I förordning (EU) nr 1311/2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller 
vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats 
eller hotas av stora svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet föreskrivs möjligheten 
att öka unionens samfinansiering med tio procentenheter i syfte att förenkla förvaltningen av 
unionens finansiering, bidra till att påskynda investeringar i medlemsstaterna och utnyttja 
unionens finansiering maximalt och optimalt. Även om förordningen framför allt gäller 
Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden 
anser föredraganden att den också bör utsträckas till att gälla EGF.

Föredragandens ståndpunkt

Europaparlamentet välkomnar det faktum att budgeten för 2012, efter att parlamentet begärt 
detta upprepade gånger, uppvisar betalningsbemyndiganden på 50 000 000 EUR för EGF-
budgetpost 04 05 01. Hon påminner om att EGF skapades som ett separat särskilt instrument 
med egna mål och tidsfrister och därför förtjänar ett målinriktat anslag, som innebär att man 
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undviker överföringar från andra budgetposter, något som inträffade tidigare, och som skulle 
kunna inverka negativt på uppfyllandet av de politiska målen för EGF.

Föredraganden beklagar också rådets beslut om att stoppa förlängningen av ”krisundantaget” 
som skulle tillåta en unionssamfinansieringsandel på 65 procent av programkostnader för 
ansökningar som lämnats in efter tidsfristen 31 december 2011 och begär att rådet utan 
dröjsmål återinrättar denna åtgärd.

Detta yttrande fokuserar på följande frågor:

 Jordbrukssektorn undantas från förordningens räckvidd eftersom den inte motsvarar 
förordningens mål och den föreslagna budgetposten för GD AGRI stryks.

 Unionens samfinansieringsandel ökas till 65 procent för alla medlemsstater utan ”justering” 
och upp till ytterligare 10 procent för medlemsstater som hotas av stora svårigheter med 
avseende på sin finansiella stabilitet, i enlighet med reglerna i förordning (EU) nr 1311/2011.

 Andelen förfinansiering av unionens ekonomiska stöd till medlemsstaterna ökas från 50 
till 65 procent efter ikraftträdandet av ett beslut om unionens ekonomiska stöd.

 Tröskeln för att lämna ansökningar sänks från 500 till 200 uppsagda arbetstagare.

 Perioden för efterhandsutvärdering förlängs upp till 2 år (24 månader) för att möjliggöra 
en bättre utvärdering av projekt som fått stöd och i synnerhet för en bättre bedömning av 
andelen återställda.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I sin resolution av den 8 juni 2011 
Investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1 upprepade 
Europaparlamentet att utan tillräckliga 
ytterligare resurser i den fleråriga 
budgetramen efter 2013 kommer unionen 
inte att kunna uppfylla de befintliga 
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politiska prioriteringarna som hör 
samman med Europa 2020-strategin och 
de nya uppgifter som föreskrivs i 
Lissabonfördraget och heller inte reagera 
vid oförutsedda händelser. Parlamentet 
påpekade att även om resursnivån för 
nästa fleråriga budgetram ökar med minst 
5 % jämfört med nivån för 2013, så kan 
endast ett begränsat bidrag ges till 
uppnåendet av unionens överenskomna 
mål och åtaganden samt till principen om 
solidaritet inom unionen. Rådet 
uppmanades att, om det inte delar denna 
inställning, tydligt identifiera vilka av dess 
politiska prioriteringar eller projekt som 
kan strykas helt och hållet, trots deras 
dokumenterade europeiska mervärde.
_______________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I sin resolution av den 8 juni 2011 
Investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla”1 ansåg 
Europaparlamentet att Europeiska fonden 
för justering för globaliseringseffekter 
har varit framgångsrik när det gällt att 
bidra med unionens solidaritet och stöd 
till arbetstagare som friställts till följd av 
negativa globaliseringseffekter och den 
världsomspännande finansiella och 
ekonomiska krisen, och att denna fond 
därför bör behållas i den nya fleråriga 
budgetramen. Parlamentet ansåg 
emellertid att förfarandena för att tilldela 
stöd från fonden var alltför tidskrävande 
och krångliga. Kommissionen 
uppmanades att föreslå sätt att förenkla 
och förkorta dessa förfaranden inför 
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framtiden.
_______________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I meddelandet En budget för 
Europa 2020 från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén 
konstateras det att fonden är ett flexibelt 
verktyg som gör det möjligt att stödja 
arbetstagare som förlorat sitt arbete och 
hjälpa dem att hitta ett nytt arbete så fort 
som möjligt. Under den fleråriga 
budgetramen från den 1 januari 2014 till 
den 31 december 2020 bör unionen 
fortsätta att tillhandahålla särskilt 
engångsstöd för att hjälpa arbetslösa 
arbetstagare att komma tillbaka in på 
arbetsmarknaden i områden, sektorer, 
territorier eller på arbetsmarknader som 
drabbats av en allvarlig ekonomisk 
störning. Eftersom fondens syfte är att 
tillhandahålla stöd i situationer där 
omständigheterna snabbt och utan 
förvarning ändras bör den stå kvar utanför 
den fleråriga budgetramen.

(3) I meddelandet En budget för 
Europa 2020 från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén 
konstateras det att fonden är ett flexibelt 
verktyg som gör det möjligt att stödja 
arbetstagare som förlorat sitt arbete och 
hjälpa dem att hitta ett nytt arbete så fort 
som möjligt. Under den fleråriga 
budgetramen från den 1 januari 2014 till 
den 31 december 2020 bör unionen 
fortsätta att tillhandahålla särskilt 
engångsstöd för att hjälpa arbetslösa 
arbetstagare att komma tillbaka in på 
arbetsmarknaden i områden, sektorer, 
territorier eller på arbetsmarknader som 
drabbats av en allvarlig ekonomisk 
störning. Med tanke på den erfarenhet 
som har förvärvats mellan 2007–2013 är 
det dock lämpligt att delvis ändra 
tillämpningsområdet för fonden liksom 
vissa av villkoren för dess utnyttjande.
Eftersom fondens syfte är att tillhandahålla 
stöd i situationer där omständigheterna 
snabbt och utan förvarning ändras bör 
anslaget till fonden stå kvar utanför och 
över de tak för åtaganden som fastställts i 
den fleråriga budgetramen 2014–2020.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I sin resolution av den 8 juni 
Investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1, ansåg 
parlamentet det mycket viktigt att bevara 
de särskilda instrument 
(flexibilitetsmekanismen, Europeiska 
fonden för justering för 
globaliseringseffekter, Europeiska 
unionens solidaritetsfond, reserv för 
katastrofbistånd) som kan användas efter 
bedömning från fall till fall, men 
samtidigt förenkla användningen 
ytterligare och förse dem med tillräckliga 
medel, och eventuellt också skapa nya 
instrument i framtiden. Parlamentet 
ansåg att användningen av dessa extra 
finansieringsmedel ska ske med hänsyn 
till unionsmetoden.
_______________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med meddelandet En budget 
för Europa 2020 bör tillämpningsområdet 
för fonden utvidgas för att göra det 
möjligt att stödja jordbrukares anpassning 
till nya marknadssituationer som uppstått 
på grund av internationella handelsavtal 
inom jordbrukssektorn och som leder till 
att de måste ställa om eller avsevärt 
anpassa sin jordbruksverksamhet och att 
hjälpa dem att skapa 
konkurrenskraftigare strukturer eller 
övergå till andra sektorer.

utgår
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Motivering

Att låta jordbruket omfattas skulle göra förvaltningen av fonden mer komplicerad, omfördela 
resurser från justering av effekterna på industrin till anpassning av jordbruket och ändra den 
ursprungliga inriktningen på EGF från att reagera på oförutsägbara konsekvenser av 
globaliseringen och kriser till att hantera högst förutsägbara omständigheter.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att se till att fonden bevarar sin 
europeiska prägel bör det krävas ett visst 
antal uppsägningar för att en ansökan om 
stöd ska kunna lämnas in. På små 
arbetsmarknader, till exempel i små 
medlemsstater eller i avlägset belägna 
regioner och vid särskilda omständigheter, 
får en ansökan lämnas in trots att antalet 
uppsagda arbetstagare är lägre. När det 
gäller jordbrukare bör kommissionen 
fastställa vilka kriterier som gäller i 
förhållande till följderna av varje 
handelsavtal.

(6) För att se till att fonden bevarar sin 
europeiska prägel bör det krävas ett visst 
antal uppsägningar för att en ansökan om 
stöd ska kunna lämnas in. På små 
arbetsmarknader, till exempel i små 
medlemsstater eller i avlägset belägna 
regioner och vid särskilda omständigheter, 
får en ansökan lämnas in trots att antalet 
uppsagda arbetstagare är lägre.

Motivering

Att låta jordbruket omfattas skulle göra förvaltningen av fonden mer komplicerad, omfördela 
resurser från justering av effekterna på industrin till anpassning av jordbruket och ändra den 
ursprungliga inriktningen på EGF från att reagera på oförutsägbara konsekvenser av 
globaliseringen och kriser till att hantera högst förutsägbara omständigheter.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att förkorta tiden som 
kommissionen behöver för att bedöma 
ansökningarna, bör medlemsstaterna 
lämna in ansökningarna på sitt eget språk 
samt på ett av de europeiska 



RR\923267SV.doc 91/154 PE483.708v03-00

SV

institutionernas arbetsspråk.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Arbetslösa arbetstagare bör ha tillgång 
till fonden på lika villkor, oavsett deras 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande. Visstidsanställda 
och arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag som sägs upp från sitt 
arbete samt personer som äger och driver 
mikroföretag, små eller medelstora företag 
och egenföretagare och jordbrukare som 
ställer om sin verksamhet eller anpassar 
den på grund av att ett handelsavtal
förändrat förutsättningarna på 
marknaden bör i denna förordning 
betraktas som arbetslösa arbetstagare.

(7) Arbetslösa arbetstagare bör ha tillgång 
till fonden på lika villkor, oavsett deras 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande. Visstidsanställda 
och arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag som sägs upp från sitt 
arbete samt personer som äger och driver 
mikroföretag, små eller medelstora företag 
och egenföretagare som tvingas upphöra 
med sin verksamhet bör i denna förordning 
betraktas som arbetslösa arbetstagare.

Motivering

Att låta jordbruket omfattas skulle göra förvaltningen av fonden mer komplicerad, omfördela 
resurser från justering av effekterna på industrin till anpassning av jordbruket och ändra den 
ursprungliga inriktningen på EGF från att reagera på oförutsägbara konsekvenser av 
globaliseringen och kriser till att hantera högst förutsägbara omständigheter.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) När det gäller jordbrukare bör fonden 
också tillämpas på stödmottagare som 
påverkas av bilaterala avtal som unionen 
ingått i enlighet med artikel XXIV i 
GATT-avtalet eller multilaterala avtal 
som slutits inom 
Världshandelsorganisationen. Detta 
omfattar jordbrukare som ställer om eller 

utgår



PE483.708v03-00 92/154 RR\923267SV.doc

SV

anpassar sin tidigare 
jordbruksverksamhet inom en period som 
inleds när ett sådant handelsavtal 
paraferas och avslutas tre år efter det att 
avtalet har börjat tillämpas fullt ut.

Motivering

Att låta jordbruket omfattas skulle göra förvaltningen av fonden mer komplicerad, omfördela 
resurser från justering av effekterna på industrin till anpassning av jordbruket och ändra den 
ursprungliga inriktningen på EGF från att reagera på oförutsägbara konsekvenser av 
globaliseringen och kriser till att hantera högst förutsägbara omständigheter.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det ekonomiska stödet från fonden bör 
i första hand styras till aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som är avsedda att 
snabbt återintegrera arbetslösa arbetstagare 
på arbetsmarknaden, antingen inom deras
ursprungliga verksamhetssektor eller i 
någon annan sektor, inbegripet 
jordbrukssektorn. Möjligheten att 
inbegripa penningbidrag i ett samordnat 
paket med individanpassade tjänster bör 
därför begränsas.

(9) Det ekonomiska stödet från fonden bör 
i första hand styras till aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som är avsedda att 
snabbt återintegrera arbetslösa arbetstagare 
på arbetsmarknaden, antingen inom deras 
ursprungliga verksamhetssektor eller i 
någon annan sektor. Möjligheten att 
inbegripa penningbidrag i ett samordnat 
paket med individanpassade tjänster bör 
därför begränsas.

Motivering

Att låta jordbruket omfattas skulle göra förvaltningen av fonden mer komplicerad, omfördela 
resurser från justering av effekterna på industrin till anpassning av jordbruket och ändra den 
ursprungliga inriktningen på EGF från att reagera på oförutsägbara konsekvenser av 
globaliseringen och kriser till att hantera högst förutsägbara omständigheter.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det ekonomiska stödet från fonden bör
i första hand styras till aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som är avsedda att 
snabbt återintegrera arbetslösa arbetstagare 
på arbetsmarknaden, antingen inom deras 
ursprungliga verksamhetssektor eller i 
någon annan sektor, inbegripet 
jordbrukssektorn. Möjligheten att 
inbegripa penningbidrag i ett samordnat 
paket med individanpassade tjänster bör 
därför begränsas.

(9) För att underlätta långsiktig 
anställning bör det ekonomiska stödet från 
fonden i första hand styras till aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som är avsedda att 
snabbt återintegrera arbetslösa 
arbetstagare, antingen inom deras 
ursprungliga verksamhetssektor eller i
någon annan sektor. Möjligheten att 
inbegripa penningbidrag i ett samordnat 
paket med individanpassade tjänster bör 
därför begränsas, tillsammans med andra 
åtgärder som medlemsstaterna eller 
företagen enligt nationella lagar eller 
kollektivavtal är skyldiga att 
tillhandahålla.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) När medlemsstaterna planerar de 
samordnade paketen med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera 
åtgärder som verkligen förbättrar de 
arbetslösa arbetstagarnas anställbarhet.
Målet bör vara att minst 50 % av de 
arbetstagare som åtgärderna är avsedda för 
kommer in på arbetsmarknaden igen eller 
övergår till ny verksamhet inom 
tolv månader från ansökningsdagen.

(10) När medlemsstaterna planerar de 
samordnade paketen med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera 
åtgärder som verkligen förbättrar de 
arbetslösa arbetstagarnas anställbarhet.
Målet bör vara att minst 50 % av de 
arbetstagare som åtgärderna är avsedda för 
långsiktigt och permanent kommer in på 
arbetsmarknaden igen, om så är möjligt,
eller övergår till ny verksamhet inom 
tolv månader från ansökningsdagen.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att snabbt och effektivt kunna (11) För att snabbt och effektivt kunna 
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stödja arbetslösa arbetstagare bör 
medlemsstaterna bemöda sig om att deras 
ansökningar är fullständiga när de lämnas 
in. Kompletterande uppgifter bör lämnas 
bara i undantagsfall och under en 
begränsad tid.

stödja arbetslösa arbetstagare bör 
medlemsstaterna bemöda sig om att deras 
ansökningar är fullständiga när de lämnas 
in. Kompletterande uppgifter bör lämnas 
bara i undantagsfall och under en 
begränsad tid. Medlemsstaterna och 
Europeiska kommissionen uppmanas att 
nära samarbeta för att tidsfristerna för 
bedömning av ansökningar ska följas 
enligt vad som anges i artikel 8.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska 
stödet från fonden inte ersätta sådana 
stödåtgärder som erbjuds arbetslösa 
arbetstagare inom ramen för unionens 
strukturfonder eller unionens övriga 
åtgärder eller program.

(12) I enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska 
stödet från fonden inte ersätta eller kopiera
sådana stödåtgärder som erbjuds arbetslösa 
arbetstagare inom ramen för unionens 
strukturfonder eller unionens övriga 
åtgärder eller program. Fonden bör endast 
tillhandahålla begränsat engångsstöd, 
medan unionens övriga åtgärder och 
program bör bevilja långsiktigt stöd.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att unionen ska kunna visa 
solidaritet med arbetstagare även om 
medlemsstaten inte har tillräckliga egna 
resurser för att finansiera åtgärderna bör 
samfinansieringsandelen kunna justeras 
från högst 50 % av kostnaderna i 
normalfallet till 65 % för ansökningar 
som lämnats in av medlemsstater i vilka 
minst en region på Nuts II-nivå har rätt 
till stöd enligt strukturfondernas 

(14) För att unionen ska kunna visa 
solidaritet med arbetstagare även om 
medlemsstaten inte har tillräckliga egna 
resurser för att finansiera åtgärderna bör 
samfinansieringsandelen kunna uppgå
till 65 %.
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konvergensmål.

Motivering

Vissa medlemsstater, särskilt de som drabbats hårt av skuldkrisen, har vid upprepade tillfällen 
argumenterat för en permanent ökning av EU:s samfinansieringsandel. Ökningen 2009 av 
samfinansieringen från 50 till 65 procent var den viktigaste bidragande faktorn till att antalet 
ansökningar ökade så kraftigt, då EGF-finansiering blev attraktivare för medlemsstaterna 
jämfört med Europeiska socialfonden (ESF) och olika nationella aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att underlätta tillämpningen av 
denna förordning bör utgifterna vara 
stödberättigande antingen från den dag då 
en medlemsstat ådrar sig administrativa 
utgifter för genomförande av de åtgärder 
som stöds genom fonden eller från den dag 
då en medlemsstat börjar tillhandahålla 
individanpassade tjänster eller, om det 
gäller jordbrukare, från den dag som 
anges i en akt som kommissionen antagit i 
enlighet med artikel 4.3.

(15) För att underlätta tillämpningen av 
denna förordning bör utgifterna vara 
stödberättigande antingen från den dag då 
en medlemsstat ådrar sig administrativa 
utgifter för genomförande av de åtgärder 
som stöds genom fonden eller från den dag 
då en medlemsstat börjar tillhandahålla 
individanpassade tjänster.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att täcka de behov som uppstår 
under årets sista månader bör minst en 
fjärdedel av fondens samlade årliga medel 
finnas tillgängliga den 1 september varje 
år. Det ekonomiska stöd som betalas ut 
under resten av året bör anslås med 
beaktande av det tak som fastställts för 
stöd till jordbrukare i den fleråriga 
budgetramen.

(16) För att täcka de behov som uppstår 
under årets sista månader bör minst en 
fjärdedel av fondens samlade årliga medel 
finnas tillgängliga den 1 september varje 
år.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att täcka behov som uppstår 
särskilt under årets första månader då 
möjligheterna till överföring från andra 
budgetposter är särskilt svårt, bör ett 
lämpligt belopp göras tillgängligt som 
betalningsbemyndiganden på fondens 
budgetpost vid det årliga 
budgetförfarandet.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Med tanke på de arbetslösa 
arbetstagarna bör medlemsstaterna och de 
EU-institutioner som är med och antar 
besluten om stöd från fonden göra sitt bästa 
för att minska handläggningstiderna och 
förenkla förfarandena.

(18) Med tanke på de arbetslösa 
arbetstagarna bör stödet vara dynamiskt 
och göras tillgängligt så snabbt och 
effektivt som möjligt. Medlemsstaterna och 
de EU-institutioner som är med och antar 
besluten om stöd från fonden göra sitt bästa 
för att minska handläggningstiderna och 
förenkla förfarandena för att garantera ett 
smidigt och snabbt antagande av beslutet 
om mobilisering av fonden.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att kommissionen ska kunna följa 
upp de resultat som uppnås tack vare stödet 
från fonden bör medlemsstaterna lämna in 

(19) För att Europaparlamentet ska ha 
politisk kontroll och kommissionen ska 
kunna följa upp de resultat som uppnås 
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lägesrapporter och slutrapporter om de 
åtgärder som genomförts.

tack vare stödet från fonden bör 
medlemsstaterna utan dröjsmål lämna in 
lägesrapporter och slutrapporter om de 
åtgärder som genomförts.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Eftersom målen för denna förordning 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av åtgärdernas omfattning och verkningar, 
bättre kan uppnås på unionsnivå, får 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

(21) Eftersom målen för denna förordning 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av åtgärdernas omfattning och verkningar, 
bättre kan uppnås på unionsnivå, får 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen.
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål och bör därmed ingå i den 
lämpliga budgetrubriken.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet med fonden är att bidra till 
ekonomisk tillväxt och sysselsättning i 
unionen genom att den gör det möjligt för 
unionen att visa solidaritet med 
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln beroende på 
globalisering, till följd av handelsavtal som 
påverkar jordbruket eller av en oförutsedd 
kris, och att tillhandahålla ekonomiskt stöd 
som hjälper arbetstagarna att snabbt 
återintegreras på arbetsmarknaden eller 
ställa om eller anpassa sin 

Målet med fonden är att bidra till 
ekonomisk tillväxt och utveckling, 
sysselsättning och social inkludering i 
unionen genom att den gör det möjligt för 
unionen att visa solidaritet med 
arbetstagare som blivit arbetslösa, eller 
personer som betraktas som det enligt 
denna förordning, till följd av 
genomgripande strukturförändringar inom 
världshandeln beroende på globalisering, 
till följd av handelsavtal som påverkar 
jordbruket eller av en oförutsedd kris, och 
att tillhandahålla ekonomiskt stöd som 
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jordbruksverksamhet. hjälper arbetstagarna att snabbt 
återintegreras i stabila, hållbara och 
kvalitativa jobb eller ställa om eller 
anpassa sin verksamhet.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet med de åtgärder som kan stödjas 
genom fonden enligt artikel 2 a och 2 a ska 
vara att minst 50 % av de arbetstagare som 
deltar får ett varaktigt arbete inom ett år 
från ansökningsdagen.

Målet med de åtgärder som kan stödjas 
genom fonden enligt artikel 2 a och 2 a ska 
vara att minst 50 % av de arbetstagare som 
deltar på lång sikt får ett varaktigt arbete 
inom ett år från ansökningsdagen.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) arbetstagare som ställer om eller 
anpassar sin tidigare 
jordbruksverksamhet under en period som 
inleds den dag då unionen paraferar ett 
handelsavtal om liberalisering av handeln 
inom den berörda jordbrukssektorn och 
avslutas tre år efter det att dessa åtgärder 
börjat gälla fullt ut, under förutsättning 
att handelsåtgärderna leder till att 
importen till EU av en viss 
jordbruksprodukt eller vissa 
jordbruksprodukter kraftigt ökar och 
detta får till följd att priserna på 
motsvarande produkter i unionen, eller i 
förekommande fall nationellt eller 
regionalt, minskar betydligt.

utgår

Motivering

Att låta jordbruket omfattas skulle göra förvaltningen av fonden mer komplicerad, omfördela 
resurser från justering av effekterna på industrin till anpassning av jordbruket och ändra den 
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ursprungliga inriktningen på EGF från att reagera på oförutsägbara konsekvenser av 
globaliseringen och kriser till att hantera högst förutsägbara omständigheter.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) personer som äger och driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare (även 
jordbrukare) och alla medlemmar i deras 
hushåll som arbetar i företaget, förutsatt att 
de, om de är jordbrukare, redan 
producerade den produkt som påverkas av 
det relevanta handelsavtalet innan 
åtgärderna för sektorn i fråga 
tillämpades.

d) personer som äger och driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare och alla 
medlemmar i deras hushåll som arbetar i 
företaget, förutsatt att de redan var aktiva i 
den verksamhet som direkt berördes av 
försämringen i det lokala, regional eller 
nationella ekonomiska klimatet.

Motivering

Att låta jordbruket omfattas skulle göra förvaltningen av fonden mer komplicerad, omfördela 
resurser från justering av effekterna på industrin till anpassning av jordbruket och ändra den 
ursprungliga inriktningen på EGF från att reagera på oförutsägbara konsekvenser av 
globaliseringen och kriser till att hantera högst förutsägbara omständigheter.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen på basis av 
tillgängliga uppgifter och analyser anser 
att villkoren för stöd i artikel 2 c sannolikt 
kommer att uppfyllas för ett stort antal 
jordbrukare efter det att ett handelsavtal 
har paraferats ska kommissionen anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 24 
och i den ange vilka sektorer eller 
produkter som är stödberättigande och, i 
tillämpliga fall vilka geografiska områden 
som berörs, hur stort det potentiella 

utgår
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stödbeloppet från unionen kan vara, vilka 
referensperioder som gäller och vilka 
villkor jordbrukarna måste uppfylla, när 
utgifterna ska ha uppstått för att vara 
stödberättigande och inom vilken tidsfrist 
ansökningarna måste lämnas in samt, vid 
behov, vilka ytterligare uppgifter dessa 
ansökningar ska innehålla utöver dem 
som fastställs i artikel 8.2.

Motivering

Att låta jordbruket omfattas skulle göra förvaltningen av fonden mer komplicerad, omfördela 
resurser från justering av effekterna på industrin till anpassning av jordbruket och ändra den 
ursprungliga inriktningen på EGF från att reagera på oförutsägbara konsekvenser av 
globaliseringen och kriser till att hantera högst förutsägbara omständigheter.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om personer som äger eller driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare ställer om 
eller, när det gäller jordbrukare, anpassar 
sin tidigare verksamhet ska detta i denna 
förordning betraktas som uppsägningar.

4. Om personer som äger eller driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare ställer om eller 
anpassar sin tidigare verksamhet ska detta i 
denna förordning betraktas som 
uppsägningar.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För personer som äger och driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare (även 
jordbrukare) ska uppsägningen räknas från 
och med den dag då verksamheten upphör 
på grund av någon av de omständigheter 
som anges i artikel 2 och detta fastställs i 
enlighet med nationella lagar och andra 

c) För personer som äger och driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare ska 
uppsägningen räknas från och med den dag 
då verksamheten upphör på grund av 
någon av de omständigheter som anges i 
artikel 2 och detta fastställs i enlighet med 
nationella lagar och andra författningar.
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författningar, eller från och med den dag 
som anges av kommissionen i den 
delegerade akt som antagits i enlighet 
med artikel 4.3.

Motivering

Att låta jordbruket omfattas skulle göra förvaltningen av fonden mer komplicerad, omfördela 
resurser från justering av effekterna på industrin till anpassning av jordbruket och ändra den 
ursprungliga inriktningen på EGF från att reagera på oförutsägbara konsekvenser av 
globaliseringen och kriser till att hantera högst förutsägbara omständigheter.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En ansökande medlemsstat får 
tillhandahålla individanpassade tjänster 
som samfinansieras genom fonden och 
riktar sig till följande kategorier av 
arbetstagare:

En ansökande medlemsstat får 
tillhandahålla individanpassade tjänster 
som samfinansieras genom fonden och 
riktar sig till följande kategorier av 
arbetstagare:

a) Samtliga arbetstagare som sagts upp i 
enlighet med artikel 5 under den period 
som anges i artikel 4.1, 4.2. eller 4.3.

a) Samtliga arbetstagare som sagts upp i 
enlighet med artikel 5 under den period 
som anges i artikel 4.1 eller 4.2.

b) Arbetstagare som sagts upp före eller 
efter den period som föreskrivs i 
artikel 4.1 a eller 4.2, i fall där en ansökan 
enligt artikel 4.2 utgör ett undantag från 
kriterierna i artikel 4.1 a.

b) Arbetstagare som sagts upp före eller 
efter den period som föreskrivs i 
artikel 4.1 a eller 4.2, i fall där en ansökan 
enligt artikel 4.2 utgör ett undantag från 
kriterierna i artikel 4.1 a.

c) Jordbrukare som ställt om eller 
anpassat sin tidigare jordbruksverksamhet 
till följd av att unionen paraferat ett 
handelsavtal som avses i den delegerade 
akt som antas i enlighet med artikel 4.3.

Motivering

Att låta jordbruket omfattas skulle göra förvaltningen av fonden mer komplicerad, omfördela 
resurser från justering av effekterna på industrin till anpassning av jordbruket och ändra den 
ursprungliga inriktningen på EGF från att reagera på oförutsägbara konsekvenser av 
globaliseringen och kriser till att hantera högst förutsägbara omständigheter.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiskt stöd får beviljas för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett 
samordnat paket med individanpassade 
tjänster som syftar till att hjälpa de berörda 
uppsagda arbetstagarna att återintegreras 
på arbetsmarknaden eller att etablera sig 
som egenföretagare eller, om det gäller 
jordbrukare, att anpassa sin tidigare 
verksamhet. Det samordnade paketet kan 
bestå av bland annat följande 
individanpassade tjänster:

Ekonomiskt stöd får beviljas för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett 
samordnat paket med individanpassade 
tjänster som syftar till att hjälpa de berörda 
uppsagda arbetstagarna att återintegreras 
på arbetsmarknaden eller att etablera sig 
som egenföretagare eller att anpassa sin 
tidigare verksamhet. Det samordnade 
paketet kan bestå av bland annat följande 
individanpassade tjänster:

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som 
till exempel arbetssökarbidrag, 
rekryteringsincitament för arbetsgivare, 
flyttbidrag, traktamenten eller 
utbildningsbidrag (även bidrag till vårdare 
och avbytartjänster), som endast gäller 
under den tid arbetstagaren bevisligen 
aktivt söker arbete eller deltar i livslångt 
lärande eller utbildning.

b) Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som 
till exempel arbetssökarbidrag, 
rekryteringsincitament för arbetsgivare, 
flyttbidrag, traktamenten eller 
utbildningsbidrag (även bidrag till 
vårdare), som endast gäller under den tid 
arbetstagaren bevisligen aktivt söker arbete 
eller deltar i livslångt lärande eller 
utbildning.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Tidsbegränsade bidrag för att 
uppmuntra framför allt unga arbetstagare 
att skaffa sig en högre utbildning.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna för investeringar i materiella 
tillgångar för egenföretagare och vid 
etablering av nya företag eller helt nya eller 
anpassade verksamhetsformer får uppgå till 
högst 35 000 euro.

Kostnaderna för investeringar i materiella 
tillgångar för egenföretagare och vid 
etablering av nya företag eller helt nya eller 
anpassade verksamhetsformer får i 
allmänhet uppgå till högst 35 000 euro.

Motivering

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.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaten ska lämna in en 
fullständig ansökan till kommissionen 
inom tolv veckor från den dag då villkoren 
enligt artikel 4.1 och 4.2 är uppfyllda, eller 
i tillämpliga fall, före den tidsfrist som 
kommissionen fastställer i enlighet med 
artikel 4.3. Vid särskilda omständigheter 
som kan motiveras får den ansökande 
medlemsstaten komplettera ansökan genom 
att lämna in ytterligare uppgifter inom sex
månader från dagen för ansökan, varefter 
kommissionen ska bedöma ansökan på 
basis av de tillgängliga uppgifterna.
Kommissionen ska slutföra sin bedömning 

1. Medlemsstaten ska lämna in en 
fullständig ansökan på sitt eget språk och 
ett av de europeiska institutionernas 
arbetsspråk till kommissionen inom tio
veckor från den dag då villkoren enligt 
artikel 4.1 och 4.2 är uppfyllda. Vid 
särskilda omständigheter som kan 
motiveras får den ansökande 
medlemsstaten komplettera ansökan genom 
att lämna in ytterligare uppgifter inom fyra
månader från dagen för ansökan, varefter 
kommissionen ska bedöma ansökan på 
basis av de tillgängliga uppgifterna.
Kommissionen ska slutföra sin bedömning 
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av ansökan inom tolv veckor från det att 
den fullständiga ansökan har mottagits eller 
(om ansökan inte är fullständig) senast sex
månader efter dagen för den ursprungliga 
ansökan, beroende på vilket infaller 
tidigare.

av ansökan inom nio veckor från det att 
den fullständiga ansökan har mottagits eller 
(om ansökan inte är fullständig) senast fem
månader efter dagen för den ursprungliga 
ansökan, beroende på vilket som infaller 
tidigare. Kommissionen och 
medlemsstaten ska göra sitt yttersta för att 
hålla dessa tidsfrister.

Motivering

Att låta jordbruket omfattas skulle göra förvaltningen av fonden mer komplicerad, omfördela 
resurser från justering av effekterna på industrin till anpassning av jordbruket och ändra den 
ursprungliga inriktningen på EGF från att reagera på oförutsägbara konsekvenser av 
globaliseringen och kriser till att hantera högst förutsägbara omständigheter.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En väl underbyggd analys av sambandet 
mellan uppsägningarna och de 
genomgripande strukturförändringarna 
inom världshandeln eller de allvarliga 
störningar av den lokala, regionala eller 
nationella ekonomin som orsakats av en 
oförutsedd kris eller den nya 
marknadssituation som uppstått inom 
jordbrukssektorn i medlemsstaten och är 
följden av ett handelsavtal som 
Europeiska unionen paraferat i enlighet 
med artikel XXIV i GATT-avtalet eller ett 
multilateralt avtal som paraferats inom 
ramen för Världshandelsorganisationen, i 
enlighet med artikel 2 c. Analysen ska 
bygga på statistiska uppgifter och övriga 
uppgifter på lämplig nivå som visar att 
insatskriterierna i artikel 4 är uppfyllda.

a) En väl underbyggd analys av sambandet 
mellan uppsägningarna och de 
genomgripande strukturförändringarna 
inom världshandeln eller de allvarliga 
störningar av den lokala, regionala eller 
nationella ekonomin som orsakats av en 
oförutsedd kris. Analysen ska bygga på 
statistiska uppgifter och övriga uppgifter på 
lämplig nivå som visar att insatskriterierna 
i artikel 4 är uppfyllda.

Motivering

Att låta jordbruket omfattas skulle göra förvaltningen av fonden mer komplicerad, omfördela 
resurser från justering av effekterna på industrin till anpassning av jordbruket och ändra den 
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ursprungliga inriktningen på EGF från att reagera på oförutsägbara konsekvenser av 
globaliseringen och kriser till att hantera högst förutsägbara omständigheter.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) I tillämpliga fall eventuella ytterligare 
krav som kan ha fastställts i den 
delegerade akt som antagits i enlighet 
med artikel 4.3.

utgår

Motivering

Att låta jordbruket omfattas skulle göra förvaltningen av fonden mer komplicerad, omfördela 
resurser från justering av effekterna på industrin till anpassning av jordbruket och ändra den 
ursprungliga inriktningen på EGF från att reagera på oförutsägbara konsekvenser av 
globaliseringen och kriser till att hantera högst förutsägbara omständigheter.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ekonomiska stödet ska begränsas till 
vad som är nödvändigt för att visa 
solidaritet och stödja enskilda uppsagda 
arbetstagare. Den verksamhet som stöds 
genom fonden ska vara förenlig med både 
unionens lagstiftning och med nationell 
lagstiftning, även med reglerna för statligt 
stöd.

2. Det ekonomiska stödet ska begränsas till 
vad som är nödvändigt för att visa 
solidaritet och vara ett tillfälligt 
engångsstöd för enskilda uppsagda 
arbetstagare. Den verksamhet som stöds 
genom fonden ska vara förenlig med både 
unionens lagstiftning och med nationell 
lagstiftning, även med reglerna för statligt 
stöd.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den ansökande medlemsstaten ska se till 
att de åtgärder som beviljas ekonomiskt 
stöd inte får stöd också genom unionens 
övriga finansieringsinstrument.

4. Den ansökande medlemsstaten ska se till 
att de åtgärder som beviljas ekonomiskt 
stöd inte får stöd också genom unionens 
övriga finansieringsinstrument, och 
därmed undvika att undergräva 
långsiktiga program såsom strukturfonder 
och särskilt Europeiska socialfonden.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På kommissionens initiativ får ett belopp 
på högst 0,5 % av de samlade årliga anslag 
som är tillgängliga via fonden användas för 
att finansiera förberedande åtgärder, 
övervakning, insamling av uppgifter och 
upprättande av en kunskapsbas som är 
relevant för genomförandet av stödet från 
fonden. Fonden får även användas för 
finansiering av administrativt och tekniskt 
stöd, informationsinsatser och för den 
revision, kontroll och utvärdering som 
krävs för att genomföra denna förordning.

1. På kommissionens initiativ får ett belopp 
på högst 0,5 % av de samlade årliga anslag 
som är tillgängliga via fonden användas för 
att finansiera förberedande åtgärder, 
övervakning, insamling av uppgifter och 
upprättande av en kunskapsbas som är 
relevant för genomförandet av stödet från 
fonden samt för spridning av bästa praxis 
mellan medlemsstaterna. Fonden får även 
användas för finansiering av administrativt 
och tekniskt stöd, informationsinsatser och 
för den revision, kontroll och utvärdering 
som krävs för att genomföra denna 
förordning.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionens tekniska stöd ska 
innefatta information och riktlinjer till 
medlemsstaterna om användning, 
övervakning och utvärdering av fonden.
Kommissionen får även informera 
europeiska och nationella 

4. Kommissionens tekniska stöd ska 
innefatta information och riktlinjer till 
medlemsstaterna om användning, 
övervakning och utvärdering av fonden.
Kommissionen måste även informera 
europeiska och nationella 
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arbetsmarknadsparter om hur fonden ska 
användas.

arbetsmarknadsparter om hur fonden ska 
användas.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den ansökande medlemsstaten ska
sprida information om de finansierade 
åtgärderna och marknadsföra dem. 
Informationen ska rikta sig till berörda 
arbetstagare, lokala och regionala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter, 
medier och allmänheten. Unionens roll ska 
lyftas fram i informationen och stödet från 
fonden uppmärksammas.

1. Den ansökande medlemsstaten ska 
sprida information om de finansierade 
åtgärderna och marknadsföra dem utan 
dröjsmål. Informationen ska rikta sig till 
berörda arbetstagare, lokala och regionala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter, 
medier och allmänheten. Unionens roll ska 
lyftas fram i informationen och stödet från 
fonden uppmärksammas, och därmed 
påvisa unionens mervärde och stödja 
kommissionens insatser för insamling av 
uppgifter för att förbättra 
budgettransparensen.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska skapa en webbplats 
som är tillgänglig på unionens alla språk 
och som innehåller information om fonden, 
anvisningar för ansökningsförfarandet samt 
uppgifter om godkända och avslagna 
ansökningar, med en beskrivning av 
budgetmyndighetens roll.

2. Kommissionen ska på ett 
användarvänligt sätt uppdatera den 
särskilda webbplats som är tillgänglig på 
unionens alla språk och som innehåller 
aktuell information om fonden och 
information om genomförande sedan dess 
grundande, anvisningar för 
ansökningsförfarandet samt uppgifter om 
godkända och avslagna ansökningar, med 
en beskrivning av budgetmyndighetens 
roll.
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Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, på grundval av den 
bedömning som föreskrivs i artikel 8.3 och 
med särskilt beaktande av antalet berörda 
arbetstagare, de föreslagna åtgärderna och 
de beräknade kostnaderna, så snart som 
möjligt uppskatta och föreslå det 
stödbelopp som eventuellt kan beviljas 
inom ramen för de tillgängliga resurserna.
Detta belopp får uppgå till högst 50 % av 
de totala beräknade kostnader som avses i 
artikel 8.2 e eller 65 % av dessa kostnader 
om det gäller en ansökan som lämnats in 
av en medlemsstat i vilken minst en region 
på Nuts II-nivå har rätt till stöd enligt 
strukturfondernas konvergensmål. Vid 
bedömningen av sådana fall kommer 
kommissionen att besluta om en 
samfinansieringsandel på 65 % är 
berättigad.

1. Kommissionen ska, på grundval av den 
bedömning som föreskrivs i artikel 8.3 och
med särskilt beaktande av antalet berörda 
arbetstagare, de föreslagna åtgärderna och 
de beräknade kostnaderna, så snart som 
möjligt uppskatta och föreslå det 
stödbelopp som eventuellt kan beviljas 
inom ramen för de tillgängliga resurserna.
Detta belopp får uppgå till högst 65 % av 
de totala beräknade kostnader som avses i 
artikel 8.2 e.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utgifterna ska berättiga till ekonomiskt 
stöd från den dag som avses i artikel 8.2 h 
då medlemsstaten börjar tillhandahålla de 
individanpassade tjänsterna till de berörda 
arbetstagarna eller vållas administrativa 
utgifter för genomförandet av de åtgärder 
som stöds genom fonden enligt artikel 7.1 
eller 7.3. När det gäller jordbrukare ska 
utgifterna vara stödberättigande från den 
dag som anges i den delegerade akt som 
antagits i enlighet med artikel 4.3.

Utgifterna ska berättiga till ekonomiskt 
stöd från den dag som avses i artikel 8.2 h 
då medlemsstaten börjar tillhandahålla de 
individanpassade tjänsterna till de berörda 
arbetstagarna eller vållas administrativa 
utgifter för genomförandet av de åtgärder 
som stöds genom fonden enligt artikel 7.1 
eller 7.3.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När kommissionen har beslutat att 
villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd 
från fonden är uppfyllda ska den lägga 
fram ett förslag om att fonden bör 
utnyttjas. Beslutet om utnyttjande av 
fonden ska fattas gemensamt av 
budgetmyndighetens två parter. Rådet ska 
fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet 
och Europaparlamentet med en majoritet 
av sina ledamöter och tre femtedelar av de 
avgivna rösterna.

1. När kommissionen har beslutat att 
villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd 
från fonden är uppfyllda ska den lägga 
fram ett förslag om att fonden bör 
utnyttjas. Beslutet om utnyttjande av 
fonden ska fattas gemensamt av 
budgetmyndighetens två parter senast 
inom en månad från det att förslaget 
lämnats till budgetmyndigheten. Rådet ska 
fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet 
och Europaparlamentet med en majoritet 
av sina ledamöter och tre femtedelar av de 
avgivna rösterna.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samtidigt med förslaget till beslut om 
utnyttjande av fonden ska kommissionen 
förelägga budgetmyndighetens två parter 
ett förslag om överföring till de berörda 
budgetposterna. Vid oenighet ska ett 
trepartsmöte inledas.

Samtidigt med förslaget till beslut om 
utnyttjande av fonden ska kommissionen 
förelägga budgetmyndighetens två parter 
ett förslag om överföring till de berörda 
budgetposterna. Dessa överföringar ska 
genomföras i enlighet med både årliga 
och långsiktiga budgetprioriteringar. Vid 
oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När ett beslut om ekonomiskt stöd i 
enlighet med artikel 15.4 har trätt i kraft 

1. När ett beslut om ekonomiskt stöd i 
enlighet med artikel 15.4 har trätt i kraft 
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ska kommissionen, i princip inom 
15 dagar, betala ut minst 50 % av det 
ekonomiska stödet från unionen till 
medlemsstaten i form av förfinansiering, 
som vid behov ska följas av del- och 
slutbetalningar. Förfinansieringen ska 
räknas av när stödärendet avslutas i 
enlighet med artikel 18.3

ska kommissionen, i princip inom 
15 dagar, betala ut minst 60 % av det 
ekonomiska stödet från unionen till 
medlemsstaten i form av förfinansiering, 
som vid behov ska följas av del- och 
slutbetalningar. Förfinansieringen ska 
räknas av när stödärendet avslutas i 
enlighet med artikel 18.3

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast 15 månader efter den dag då 
ansökan lämnats in enligt artikel 8.1 eller 
den dag som anges i den delegerade akt 
som antagits i enlighet med artikel 4.3 ska 
medlemsstaten lämna in en lägesrapport till 
kommissionen om hur det ekonomiska 
stödet har använts, bland annat om typen 
av åtgärder som finansierats och tidpunkten 
för genomförandet samt hur många 
arbetstagare som återintegrerats på 
arbetsmarknaden då det gått tolv månader 
från ansökningsdagen.

1. Senast 12 månader efter den dag då 
ansökan lämnats in enligt artikel 8.1 ska 
medlemsstaten lämna in en lägesrapport till 
kommissionen om hur det ekonomiska 
stödet har använts, bland annat om typen 
av åtgärder som finansierats och tidpunkten 
för genomförandet samt hur många 
arbetstagare som återintegrerats på 
arbetsmarknaden då det gått tolv månader 
från ansökningsdagen.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 1 augusti 
vartannat år, och första gången 2015, lägga 
fram en kvantitativ och kvalitativ rapport 
för Europaparlamentet och rådet om den 
verksamhet som bedrivits inom ramen för 
denna förordning och förordning (EG) 
nr 1927/2006 under de föregående två åren.
Rapporten ska inriktas på de resultat som 
uppnåtts genom fonden och ska redogöra 
för inlämnade ansökningar, antagna beslut, 

1. Kommissionen ska senast den 1 augusti 
vartannat år, och första gången 2015, lägga 
fram en kvantitativ och kvalitativ rapport 
för Europaparlamentet och rådet om den 
verksamhet som bedrivits inom ramen för 
denna förordning och förordning 
(EG) nr 1927/2006 under de föregående 
två åren och jämföra den med uppgifter 
från tidpunkten för EGF:s inrättande.
Rapporten ska inriktas på de resultat som 
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finansierade åtgärder och hur dessa 
kompletterat de åtgärder som finansierats 
genom någon annan av unionens fonder, 
särskilt Europeiska socialfonden och 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, samt för avslutade 
stödärenden. Rapporten ska också 
innehålla uppgifter om ansökningar som 
avslagits eller ansökningar för vilka hela 
det ansökta beloppet inte beviljats på grund 
av att det saknats tillräckliga anslag eller på 
grund av att de inte varit stödberättigande.

uppnåtts genom fonden och ska redogöra 
för inlämnade ansökningar, antagna beslut, 
finansierade åtgärder och hur dessa 
kompletterat de åtgärder som finansierats 
genom någon annan av unionens fonder, 
särskilt Europeiska socialfonden samt för 
avslutade stödärenden. Rapporten ska 
också innehålla uppgifter om ansökningar 
som avslagits eller ansökningar för vilka 
hela det ansökta beloppet inte beviljats på 
grund av att det saknats tillräckliga anslag 
eller på grund av att de inte varit 
stödberättigande.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) en halvtidsutvärdering av resultaten och 
vilket genomslag de har på lång sikt, senast 
den 30 juni 2018, och

a) en halvtidsutvärdering av resultaten och 
vilket genomslag de har på lång sikt, senast 
den 30 juni 2017, och

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en efterhandsutvärdering med hjälp av 
externa experter av fondens verkan och 
dess mervärde, senast den 
31 december 2022.

b) en efterhandsutvärdering med hjälp av 
externa experter av fondens verkan och 
dess mervärde, senast den 
31 december 2021.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 23 utgår
Ekonomisk förvaltning av stöd till 

jordbrukare
Genom undantag från artiklarna 21 och 
22 ska stöd till jordbrukare förvaltas och 
kontrolleras i enlighet med förordning 
(EG) nr …. om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Motivering

Att låta jordbruket omfattas skulle göra förvaltningen av fonden mer komplicerad, omfördela 
resurser från justering av effekterna på industrin till anpassning av jordbruket och ändra den 
ursprungliga inriktningen på EGF från att reagera på oförutsägbara konsekvenser av 
globaliseringen och kriser till att hantera högst förutsägbara omständigheter.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Utövande av delegering

1. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
denna artikel.
2. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i denna förordning ska ges på 
obestämd tid från och med den dag då 
denna förordning träder i kraft.
3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 4 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet.
4. Ett beslut om återkallande avslutar 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i det beslutet. Beslutet ska träda i 
kraft dagen efter att det har offentliggjorts 
i Europeiska unionens officiella tidning 
eller vid en senare tidpunkt som anges i 
det. Beslutet påverkar inte sådana 
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delegerade akter som redan trätt i kraft.
5. När kommissionen antagit en delegerad 
akt ska den samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet.
6. En delegerad akt som antagits i 
enlighet med artikel 4.3 ska träda i kraft 
endast om Europaparlamentet eller rådet 
inte har gjort några invändningar inom 
två månader från det att akten anmäldes 
till Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, innan 
den perioden löpt ut, har informerat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Denna period kan 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Befogenheten att anta delegerade akter föreskrivs i artikel 4.3, som utgår.
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YTTRANDE FRÅN BUDGETKONTROLLUTSKOTTET

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Föredragande: Jorgo Chatzimarkakis

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter (nedan kallad 
fonden) upprättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1927/2006 av den 
20 december 2006 om upprättande av 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter för den budgetram 
som gäller från den 1 januari 2007 till den 
31 december 2013, i syfte att ge unionen 
möjlighet att visa solidaritet med 
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln beroende på 

(2) Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter (nedan kallad 
fonden) upprättades genom 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1927/2006 av den 
20 december 2006 om upprättande av 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter för den budgetram 
som gäller från den 1 januari 2007 till den 
31 december 2013, i syfte att ge unionen 
möjlighet att visa solidaritet med 
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln beroende på 
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globaliseringen och att stödja en snabb 
återintegrering på arbetsmarknaden. Det
ursprungliga målet med fonden är
fortfarande detsamma.

globaliseringen och att stödja en snabb 
återintegrering på arbetsmarknaden. Med 
särskild hänsyn till det nuvarande osäkra 
läget som fortfarande råder i många 
medlemsstater är detta ursprungliga mål
med fonden fortfarande detsamma, 
eftersom det ger vissa – må vara 
blygsamma – möjligheter att 
tillhandahålla skräddarsydda tjänster för 
enskilda arbetstagare som förlorat sitt 
arbete till följd av kollektiva uppsägningar 
med omfattande konsekvenser för 
näringsliv, branscher och regioner som 
en följd av den ekonomiska 
globaliseringen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I meddelandet En budget för Europa 
2020 från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén 
konstateras det att fonden är ett flexibelt 
verktyg som gör det möjligt att stödja 
arbetstagare som förlorat sitt arbete och 
hjälpa dem att hitta ett nytt arbete så fort 
som möjligt. Under den fleråriga 
budgetramen från den 1 januari 2014 till 
den 31 december 2020 bör unionen 
fortsätta att tillhandahålla särskilt 
engångsstöd för att hjälpa arbetslösa 
arbetstagare att komma tillbaka in på 
arbetsmarknaden i områden, sektorer, 
territorier eller på arbetsmarknader som 
drabbats av en allvarlig ekonomisk 
störning. Eftersom fondens syfte är att 
tillhandahålla stöd i situationer där 
omständigheterna snabbt och utan 
förvarning ändras bör den stå kvar utanför 
den fleråriga budgetramen.

(3) I meddelandet En budget för Europa 
2020 från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén 
konstateras det att fonden är ett flexibelt 
verktyg som gör det möjligt att stödja 
arbetstagare som förlorat sitt arbete och 
hjälpa dem att hitta ett nytt arbete så fort 
som möjligt. Under den fleråriga 
budgetramen från den 1 januari 2014 till 
den 31 december 2020 bör unionen 
fortsätta att tillhandahålla särskilt 
engångsstöd för att hjälpa arbetslösa 
arbetstagare att komma tillbaka in på 
arbetsmarknaden i områden, sektorer, 
territorier eller på arbetsmarknader som 
drabbats av en allvarlig ekonomisk 
störning. Eftersom fondens syfte är att 
tillhandahålla stöd i situationer där 
omständigheterna snabbt och utan 
förvarning ändras bör den stå kvar utanför 
den fleråriga budgetramen, för att unionen 
på detta sätt ska förfoga över en 
mekanism för snabba stödinsatser i 
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situationer då det råder 
sysselsättningskris.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På den ansökande medlemsstatens 
initiativ får ekonomiskt stöd beviljas för 
förberedande åtgärder samt för förvaltning, 
information och marknadsföring, kontroll 
och rapportering.

3. På den ansökande medlemsstatens 
initiativ får ekonomiskt stöd som inte 
överstiger 5 % av de totala kostnaderna
beviljas för förberedande åtgärder samt för 
förvaltning, information och 
marknadsföring, kontroll och rapportering.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, på grundval av den 
bedömning som föreskrivs i artikel 8.3 och 
med särskilt beaktande av antalet berörda 
arbetstagare, de föreslagna åtgärderna och 
de beräknade kostnaderna, så snart som 
möjligt uppskatta och föreslå det 
stödbelopp som eventuellt kan beviljas 
inom ramen för de tillgängliga resurserna.
Detta belopp får uppgå till högst 50 % av 
de totala beräknade kostnader som avses i
artikel 8.2 e eller 65 % av dessa kostnader 
om det gäller en ansökan som lämnats in 
av en medlemsstat i vilken minst en region 
på Nuts II-nivå har rätt till stöd enligt 
strukturfondernas konvergensmål. Vid 
bedömningen av sådana fall kommer 
kommissionen att besluta om en 
samfinansieringsandel på 65 % är 
berättigad.

1. Kommissionen ska, på grundval av den 
bedömning som föreskrivs i artikel 8.3 och 
med särskilt beaktande av antalet berörda 
arbetstagare, de föreslagna åtgärderna och 
de beräknade kostnaderna, så snart som 
möjligt uppskatta och föreslå det 
stödbelopp som eventuellt kan beviljas 
inom ramen för de tillgängliga resurserna.
Detta belopp får uppgå till högst 50 % av 
de totala beräknade kostnader som avses i
artikel 8.2 e eller 65 % av dessa kostnader 
om det gäller en ansökan som lämnats in 
av en medlemsstat i vilken minst en region 
på Nuts II-nivå har rätt till stöd enligt 
strukturfondernas konvergensmål. Vid 
bedömningen av sådana fall kommer 
kommissionen att besluta, enligt på 
förhand fastställda kriterier, om en 
medfinansieringsandel på 65 % är 
berättigad.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När ett beslut om ekonomiskt stöd i 
enlighet med artikel 15.4 har trätt i kraft 
ska kommissionen, i princip inom 
15 dagar, betala ut minst 50 % av det 
ekonomiska stödet från unionen till 
medlemsstaten i form av förfinansiering, 
som vid behov ska följas av del- och
slutbetalningar. Förfinansieringen ska 
räknas av när stödärendet avslutas i 
enlighet med artikel 18.3.

1. När ett beslut om ekonomiskt stöd i 
enlighet med artikel 15.4 har trätt i kraft 
ska kommissionen, i princip inom 
15 dagar, betala ut upp till 50 % av det 
ekonomiska stödet från unionen till 
medlemsstaten i form av förfinansiering, 
som ska följas av del- och/eller
slutbetalningar. Förfinansieringen ska 
räknas av när stödärendet avslutas i
enlighet med artikel 18.3.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 1 augusti 
vartannat år, och första gången 2015, lägga 
fram en kvantitativ och kvalitativ rapport 
för Europaparlamentet och rådet om den 
verksamhet som bedrivits inom ramen för 
denna förordning och förordning (EG) 
nr 1927/2006 under de föregående två åren.
Rapporten ska inriktas på de resultat som 
uppnåtts genom fonden och ska redogöra 
för inlämnade ansökningar, antagna beslut, 
finansierade åtgärder och hur dessa 
kompletterat de åtgärder som finansierats 
genom någon annan av unionens fonder, 
särskilt Europeiska socialfonden och
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, samt för avslutade 
stödärenden. Rapporten ska också 
innehålla uppgifter om ansökningar som 
avslagits eller ansökningar för vilka hela 
det ansökta beloppet inte beviljats på grund 
av att det saknats tillräckliga anslag eller på 
grund av att de inte varit stödberättigande.

1. Kommissionen ska senast den 1 augusti 
vartannat år, och första gången 2015, lägga 
fram en utförlig, kvantitativ och kvalitativ
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om den verksamhet som bedrivits inom 
ramen för denna förordning och förordning
(EG) nr 1927/2006 under de föregående 
två åren. Rapporten ska inriktas på de 
resultat som uppnåtts genom fonden och 
ska redogöra för inlämnade ansökningar, 
antagna beslut, antalet arbetstagare som 
ges bidrag och hur många som fått fast 
anställning inom ett år från det att 
ansökan lämnats in, finansierade åtgärder 
och hur dessa kompletterat de åtgärder som 
finansierats genom någon annan av 
unionens fonder, särskilt Europeiska 
socialfonden och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
samt för avslutade stödärenden. Rapporten 
ska också innehålla uppgifter om 
ansökningar som avslagits eller 
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ansökningar för vilka hela det ansökta 
beloppet inte beviljats på grund av att det 
saknats tillräckliga anslag eller på grund av 
att de inte varit stödberättigande.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rapporten ska överlämnas till 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, Regionkommittén och 
arbetsmarknadens parter för information.

2. Rapporten ska överlämnas till
revisionsrätten, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och arbetsmarknadens parter för 
information.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resultaten av utvärderingen ska 
överlämnas till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, Regionkommittén och 
arbetsmarknadens parter för information.

2. Resultaten av utvärderingen ska 
överlämnas till Europaparlamentet, rådet,
revisionsrätten, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, Regionkommittén 
och arbetsmarknadens parter för 
information. Rekommendationerna från 
utvärderingen ska beaktas vid utformning 
av nya program på området sysselsättning 
och sociala frågor.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) se till att de finansierade utgifterna är 
grundade på kontrollerbara verifikationer 
och att de är korrekta och överensstämmer 

c) se till att de finansierade utgifterna är 
grundade på kontrollerbara verifikationer 
och att de är lagliga och överensstämmer 
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med tillämpliga bestämmelser, med tillämpliga bestämmelser,

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska, inom ramen för sitt 
ansvar för genomförandet av Europeiska 
unionens allmänna budget, vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att kontrollera att 
de finansierade åtgärderna genomförs i 
enlighet med principerna om sund och 
effektiv ekonomisk förvaltning. Den 
ansökande medlemsstaten ska se till att den 
har välfungerande system för förvaltning 
och kontroll. Kommissionen ska 
kontrollera att dessa system verkligen 
inrättats.

4. Kommissionen ska, inom ramen för sitt 
ansvar för genomförandet av Europeiska 
unionens allmänna budget, vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att kontrollera att 
de finansierade åtgärderna genomförs i 
enlighet med principerna om sund och 
effektiv ekonomisk förvaltning. Den 
ansökande medlemsstaten ska se till att den 
har välfungerande system för förvaltning 
och kontroll. Kommissionen ska 
kontrollera att dessa system verkligen 
inrättats. Om oegentligheter uppdagas ska 
belopp som utbetalats felaktigt återkrävas 
i första hand genom avräkning. Där så är 
lämpligt får skyddet av unionens 
ekonomiska intressen i enlighet med 
artikel 325 i fördraget även omfatta 
effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de faktiska kostnaderna för en 
åtgärd är lägre än det beräknade belopp 
som angivits enligt artikel 15 ska 
kommissionen anta ett beslut, i form av en 
genomförandeakt, och begära att 
medlemsstaten återbetalar motsvarande 
belopp av det mottagna ekonomiska stödet.

1. Om de faktiska kostnaderna för en 
åtgärd är lägre än det beräknade belopp 
som angivits enligt artikel 15 och 
återkrävande genom avräkning inte är 
möjligt, ska kommissionen anta
genomförandeakter och begära att 
medlemsstaten återbetalar motsvarande 
belopp av det mottagna ekonomiska stödet.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i denna förordning ska ges på 
obestämd tid från och med den dag då
denna förordning träder i kraft.

2. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i denna förordning ska ges för den 
period som denna förordning är i kraft.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Föredragande: Jens Geier

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) upprättades 
ursprungligen för programperioden 2007–2013 genom förordning (EG) nr 1927/20061. Syftet 
var att ge unionen ett redskap som gör det möjligt att visa solidaritet med och stödja 
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som 
skett inom världshandeln på grund av globaliseringen, särskilt när denna arbetslöshet får 
betydande negativa konsekvenser för den regionala eller lokala ekonomin. Genom fonden 
samfinansieras aktiva arbetsmarknadsåtgärder som ska hjälpa arbetstagare att komma tillbaka 
in på arbetsmarknaden i områden, sektorer och regioner eller på arbetsmarknader som 
drabbats av en allvarlig ekonomisk störning.

Fondens mervärde, i egenskap av instrument för EU:s socialpolitik, utgörs av att det 
ekonomiska bidraget är synligt, specifikt och punktuellt och ges till individanpassade program 
för omskolning och återintegrering i arbetslivet av arbetstagare som varit föremål för 
kollektiva uppsägningar.

Föredraganden stöder kommissionens förslag att fortsätta fondens åtgärder efter 2013, 
eftersom det visar en politisk vilja att utveckla en europeisk social pelare som kompletterar 
medlemsstaternas socialpolitik och förnyar de europeiska metoderna för yrkesutbildning.

Föredraganden stöder dock inte kommissionen förslag om att utvidga tillämpningsområdet för 
fonden till jordbrukssektorn, eftersom han anser att konsekvenserna av frihandelsavtal mellan 
EU och tredjeland inte ska balanseras upp av fonden. Föredraganden anser att det belopp på 
2,5 miljarder euro ska betalas ut till EU:s jordbrukare från fonden inte är ändamålsenligt, 
varken i fråga om mål eller beloppets storlek. När EU däremot förhandlar om frihandelsavtal 
                                               
1 EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
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måste unionen garantera politisk överensstämmelse med den gemensamma jordbrukspolitiken 
som helhet.

Föredraganden stöder att egenföretagare ska omfattas av fonden såsom föreslås, eftersom de 
är viktiga aktörer på de lokala arbetsmarknaderna och därför lika utsatta för strukturella 
förändringar i världssystemet till följd av globaliseringen som anställda. Däremot motsätter 
sig föredraganden tanken att personer som äger och driver mikroföretag eller små och 
medelstora företag ska omfattas av fonden, eftersom fonden ska fokusera på sociala sektorer 
som i större utsträckning drabbas av globaliseringen.

För att öka möjligheten för mindre grupper av arbetslösa arbetstagare att dra nytta av fonden 
föreslår föredraganden att tröskeln för att lämna in ansökningar ska sänkas till 200 arbetslösa 
arbetstagare från 500 som föreslagits. Denna ändring skulle ha en positiv inverkan på den 
eventuella stödmottagaren och skulle öka möjligheterna till återinträde på arbetsmarknaden i 
EU:s samtliga regioner.

Av ovannämnda skäl föreslår föredraganden att Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter ska fortsätta sin verksamhet, men understryker att fondens 
tillämpningsområde måste ändras.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med meddelandet En budget 
för Europa 2020 bör tillämpningsområdet 
för fonden utvidgas för att göra det 
möjligt att stödja jordbrukares anpassning 
till nya marknadssituationer som uppstått 
på grund av internationella handelsavtal 
inom jordbrukssektorn och som leder till 
att de måste ställa om eller avsevärt 
anpassa sin jordbruksverksamhet och att 
hjälpa dem att skapa 
konkurrenskraftigare strukturer eller 
övergå till andra sektorer.

utgår

Ändringsförslag 2
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Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att se till att fonden bevarar sin 
europeiska prägel bör det krävas ett visst 
antal uppsägningar för att en ansökan om 
stöd ska kunna lämnas in. På små 
arbetsmarknader, till exempel i små 
medlemsstater eller i avlägset belägna 
regioner och vid särskilda omständigheter, 
får en ansökan lämnas in trots att antalet 
uppsagda arbetstagare är lägre. När det 
gäller jordbrukare bör kommissionen 
fastställa vilka kriterier som gäller i 
förhållande till följderna av varje 
handelsavtal.

(6) För att se till att fonden bevarar sin 
europeiska prägel bör det krävas ett visst 
antal uppsägningar för att en ansökan om 
stöd ska kunna lämnas in. På små 
arbetsmarknader, till exempel i små 
medlemsstater eller i avlägset belägna 
regioner och vid särskilda omständigheter, 
får en ansökan lämnas in trots att antalet 
uppsagda arbetstagare är lägre.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Arbetslösa arbetstagare bör ha tillgång 
till fonden på lika villkor, oavsett deras 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande. Visstidsanställda 
och arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag som sägs upp från sitt 
arbete samt personer som äger och driver 
mikroföretag, små eller medelstora företag 
och egenföretagare och jordbrukare som 
ställer om sin verksamhet eller anpassar 
den på grund av att ett handelsavtal 
förändrat förutsättningarna på 
marknaden bör i denna förordning 
betraktas som arbetslösa arbetstagare.

(7) Arbetslösa arbetstagare bör ha tillgång 
till fonden på lika villkor, oavsett deras 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande. Visstidsanställda 
och arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag som sägs upp från sitt 
arbete samt personer som äger och driver 
små företag med upp till fem anställda och 
egenföretagare och arbetstagare som vill 
starta ett nytt företag eller ta över ett 
befintligt företag för att skapa en ny 
inkomstkälla eller de som upphör med sin 
verksamhet bör i denna förordning 
betraktas som arbetslösa arbetstagare.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) När det gäller jordbrukare bör fonden 
också tillämpas på stödmottagare som 
påverkas av bilaterala avtal som unionen 
ingått i enlighet med artikel XXIV i 
GATT-avtalet eller multilaterala avtal 
som slutits inom 
Världshandelsorganisationen. Detta 
omfattar jordbrukare som ställer om eller 
anpassar sin tidigare 
jordbruksverksamhet inom en period som 
inleds när ett sådant handelsavtal 
paraferas och avslutas tre år efter det att 
avtalet har börjat tillämpas fullt ut.

utgår

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det ekonomiska stödet från fonden bör 
i första hand styras till aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som är avsedda att 
snabbt återintegrera arbetslösa arbetstagare 
på arbetsmarknaden, antingen inom deras 
ursprungliga verksamhetssektor eller i 
någon annan sektor, inbegripet 
jordbrukssektorn. Möjligheten att 
inbegripa penningbidrag i ett samordnat 
paket med individanpassade tjänster bör 
därför begränsas.

(9) Det ekonomiska stödet från fonden bör 
i första hand styras till aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som är avsedda att 
snabbt återintegrera arbetslösa arbetstagare 
på arbetsmarknaden, antingen inom deras 
ursprungliga verksamhetssektor eller i 
någon annan sektor. Möjligheten att 
inbegripa penningbidrag i ett samordnat 
paket med individanpassade tjänster bör 
därför begränsas.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) När medlemsstaterna planerar de 
samordnade paketen med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera 
åtgärder som verkligen förbättrar de 

(10) När medlemsstaterna planerar de 
samordnade paketen med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera 
åtgärder som verkligen förbättrar de 
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arbetslösa arbetstagarnas anställbarhet.
Målet bör vara att minst 50 % av de 
arbetstagare som åtgärderna är avsedda för 
kommer in på arbetsmarknaden igen eller 
övergår till ny verksamhet inom 
tolv månader från ansökningsdagen.

arbetslösa arbetstagarnas anställbarhet.
Målet bör vara att minst 50 % av de 
arbetstagare som åtgärderna är avsedda för 
kommer in på arbetsmarknaden igen eller 
övergår till ny verksamhet inom 
tolv månader från det att medlen beviljats.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska 
stödet från fonden inte ersätta sådana 
stödåtgärder som erbjuds arbetslösa 
arbetstagare inom ramen för unionens 
strukturfonder eller unionens övriga 
åtgärder eller program.

(12) I enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska 
stödet från fonden komplettera sådana 
stödåtgärder som erbjuds arbetslösa 
arbetstagare inom ramen för unionens 
strukturfonder eller unionens övriga 
åtgärder eller program.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det bör införas särskilda 
bestämmelser om insatser för att sprida 
information om de åtgärder som fonden 
finansierat och de uppnådda resultaten.
För att åstadkomma effektivitetsvinster i 
fråga om den information som ges till
allmänheten och förstärkta synergieffekter 
mellan de olika informationsinsatser som 
genomförs på kommissionens initiativ ska 
de medel som anslås för information och 
kommunikation inom ramen för denna 
förordning också bidra till att förmedla 
information om Europeiska unionens 
politiska prioriteringar, förutsatt att dessa 
har ett samband med de allmänna målen 
för denna förordning.

(13) Med tanke på hur låg kunskapen om 
fonden är i medlemsstaterna bör det
införas särskilda bestämmelser om insatser 
för att sprida information om och främja 
programmet, exempel på bästa praxis och 
de uppnådda resultaten.  För att 
åstadkomma effektivitetsvinster i fråga om 
den information som ges till allmänheten 
och förstärkta synergieffekter mellan de 
olika informationsinsatser som genomförs 
på kommissionens initiativ ska de medel 
som anslås för information och 
kommunikation inom ramen för denna 
förordning också bidra till att förmedla 
information om Europeiska unionens 
politiska prioriteringar, förutsatt att dessa 
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har ett samband med de allmänna målen 
för denna förordning.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att underlätta tillämpningen av 
denna förordning bör utgifterna vara 
stödberättigande antingen från den dag då 
en medlemsstat ådrar sig administrativa 
utgifter för genomförande av de åtgärder 
som stöds genom fonden eller från den dag 
då en medlemsstat börjar tillhandahålla 
individanpassade tjänster eller, om det 
gäller jordbrukare, från den dag som 
anges i en akt som kommissionen antagit i 
enlighet med artikel 4.3.

(15) För att underlätta tillämpningen av 
denna förordning bör utgifterna vara 
stödberättigande antingen från den dag då 
en medlemsstat ådrar sig administrativa 
utgifter för genomförande av de åtgärder 
som stöds genom fonden eller från den dag 
då en medlemsstat börjar tillhandahålla 
individanpassade tjänster.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att täcka de behov som uppstår 
under årets sista månader bör minst en 
fjärdedel av fondens samlade årliga medel 
finnas tillgängliga den 1 september varje 
år. Det ekonomiska stöd som betalas ut 
under resten av året bör anslås med 
beaktande av det tak som fastställts för 
stöd till jordbrukare i den fleråriga 
budgetramen.

(16) För att täcka de behov som uppstår 
under årets sista månader bör minst en 
fjärdedel av fondens samlade årliga medel 
finnas tillgängliga den 1 september varje 
år.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet med fonden är att bidra till 
ekonomisk tillväxt och sysselsättning i 
unionen genom att den gör det möjligt för 
unionen att visa solidaritet med 
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln beroende på 
globalisering, till följd av handelsavtal 
som påverkar jordbruket eller av en 
oförutsedd kris, och att tillhandahålla 
ekonomiskt stöd som hjälper arbetstagarna 
att snabbt återintegreras på 
arbetsmarknaden eller ställa om eller 
anpassa sin jordbruksverksamhet.

Målet med fonden är att bidra till social 
och territoriell sammanhållning, 
ekonomisk tillväxt och sysselsättning i 
unionen genom att den gör det möjligt för 
unionen att visa solidaritet med 
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln beroende på 
globalisering eller av en oförutsedd kris, 
och att tillhandahålla ekonomiskt stöd som 
hjälper arbetstagarna att snabbt 
återintegreras på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) arbetstagare som sagts upp på grund av 
genomgripande strukturförändringar inom 
världshandeln beroende på globaliseringen, 
som lett till att importen till EU kraftigt 
ökar, att marknadsandelarna för EU inom 
en viss sektor snabbt minskar eller att 
ekonomisk verksamhet flyttas ut till 
tredjeländer, och uppsägningarna får 
betydande negativa konsekvenser för den 
regionala eller lokala ekonomin,

a) arbetstagare som sagts upp på grund av 
genomgripande strukturförändringar inom 
världshandeln beroende på globaliseringen, 
som lett till att marknadsandelarna för EU 
inom en viss sektor snabbt minskar eller att 
ekonomisk verksamhet flyttas ut till 
tredjeländer, och uppsägningarna får 
betydande negativa konsekvenser för den 
regionala eller lokala ekonomin,

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) arbetstagare som sagts upp på grund av 
en allvarlig störning i den lokala, regionala 
eller nationella ekonomin till följd av en 
oförutsedd kris, förutsatt att det går att visa 

b) arbetstagare som sagts upp på grund av 
en allvarlig störning i den lokala, regionala 
eller nationella ekonomin till följd av en 
kris, förutsatt att det går att visa att det 
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att det finns ett direkt samband mellan 
uppsägningarna och krisen,

finns ett direkt samband mellan 
uppsägningarna och krisen,

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) arbetstagare som ställer om eller 
anpassar sin tidigare 
jordbruksverksamhet under en period som 
inleds den dag då unionen paraferar ett 
handelsavtal om liberalisering av handeln 
inom den berörda jordbrukssektorn och 
avslutas tre år efter det att dessa åtgärder 
börjat gälla fullt ut, under förutsättning 
att handelsåtgärderna leder till att 
importen till EU av en viss 
jordbruksprodukt eller vissa 
jordbruksprodukter kraftigt ökar och 
detta får till följd att priserna på 
motsvarande produkter i unionen, eller i 
förekommande fall nationellt eller 
regionalt, minskar betydligt.

utgår

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) personer som äger och driver 
mikroföretag och små eller medelstora
företag samt egenföretagare (även 
jordbrukare) och alla medlemmar i deras 
hushåll som arbetar i företaget, förutsatt att 
de, om de är jordbrukare, redan 
producerade den produkt som påverkas av 
det relevanta handelsavtalet innan 
åtgärderna för sektorn i fråga 
tillämpades.

d) personer som äger och driver små 
företag med upp till fem anställda samt  
egenföretagare och arbetstagare som vill 
starta ett nytt företag eller ta över ett 
befintligt företag för att skapa en ny 
inkomstkälla och alla medlemmar i deras 
hushåll som arbetar i företaget.



RR\923267SV.doc 131/154 PE483.708v03-00

SV

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) minst 500 arbetstagare sägs upp på ett 
företag i en medlemsstat under en period 
på fyra månader, inklusive arbetstagare 
som sägs upp hos underleverantörer eller 
producenter i efterföljande produktionsled, 
eller

a) minst 200 arbetstagare sägs upp på ett 
företag i en medlemsstat under en period 
på fyra månader, inklusive arbetstagare 
som sägs upp hos underleverantörer eller 
producenter i efterföljande produktionsled, 
eller

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) minst 500 arbetstagare sägs upp under 
en period av nio månader, särskilt i små 
eller medelstora företag som verkar inom 
en ekonomisk sektor som definieras som 
en huvudgrupp i Nace Rev. 2 och är 
beläget i en region eller två regioner som 
gränsar till varandra på Nuts II-nivå eller i 
fler än två regioner som gränsar till 
varandra på Nuts II-nivå, förutsatt att 
sammanlagt fler än 500 arbetstagare sägs 
upp i två av regionerna.

b) minst 200 arbetstagare sägs upp under 
en period av nio månader, särskilt i små 
eller medelstora företag som verkar inom 
en ekonomisk sektor som definieras som 
en huvudgrupp i Nace Rev. 2 och är 
beläget i en region eller två regioner som 
gränsar till varandra på Nuts II-nivå eller i 
fler än två regioner som gränsar till 
varandra i samma medlemsstat eller 
gränsöverskridande region på 
Nuts II-nivå, förutsatt att sammanlagt fler 
än 200 arbetstagare sägs upp i två av 
regionerna.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På mindre arbetsmarknader eller vid 
särskilda omständigheter som kan 
motiveras av den ansökande 
medlemsstaten kan en ansökan om 

2. På mindre arbetsmarknader eller vid 
särskilda omständigheter, särskilt i 
samband med gemensamma ansökningar 
som involverar små och medelstora 
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ekonomiskt stöd på grundval av denna 
artikel godtas även om de villkor som 
fastställts i punkt 1 a eller b inte till alla 
delar uppfylls, om uppsägningarna får 
allvarliga följder för sysselsättningen och 
den lokala ekonomin. Medlemsstaten ska 
ange vilket av insatskriterierna i punkt 1 a 
och b inte till alla delar uppfylls.

företag, som kan motiveras av den 
ansökande medlemsstaten kan en ansökan 
om ekonomiskt stöd på grundval av denna 
artikel godtas även om de villkor som 
fastställts i punkt 1 a eller b inte till alla 
delar uppfylls, om uppsägningarna får 
allvarliga följder för sysselsättningen och 
den lokala ekonomin. Medlemsstaten ska 
ange vilket av insatskriterierna i punkt 1 a 
och b inte till alla delar uppfylls.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen på basis av tillgängliga 
uppgifter och analyser anser att villkoren 
för stöd i artikel 2 c sannolikt kommer att 
uppfyllas för ett stort antal jordbrukare 
efter det att ett handelsavtal har 
paraferats ska kommissionen anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 24 
och i den ange vilka sektorer eller 
produkter som är stödberättigande och, i 
tillämpliga fall vilka geografiska områden 
som berörs, hur stort det potentiella 
stödbeloppet från unionen kan vara, vilka 
referensperioder som gäller och vilka 
villkor jordbrukarna måste uppfylla, när 
utgifterna ska ha uppstått för att vara 
stödberättigande och inom vilken tidsfrist 
ansökningarna måste lämnas in samt, vid 
behov, vilka ytterligare uppgifter dessa 
ansökningar ska innehålla utöver dem 
som fastställs i artikel 8.2.

utgår

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4. Om personer som äger eller driver 
mikroföretag och små eller medelstora
företag samt egenföretagare ställer om
eller, när det gäller jordbrukare, anpassar
sin tidigare verksamhet ska detta i denna 
förordning betraktas som uppsägningar.

4. Om personer som äger eller driver små 
företag med upp till fem anställda samt 
egenföretagare och arbetstagare som vill 
starta ett nytt företag eller ta över ett 
befintligt företag för att skapa en ny 
inkomstkälla måste ställa om eller 
anpassa sin verksamhet ska detta i denna 
förordning betraktas som uppsägningar.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För personer som äger och driver 
mikroföretag och små eller medelstora
företag samt egenföretagare (även 
jordbrukare) ska uppsägningen räknas från 
och med den dag då verksamheten upphör 
på grund av någon av de omständigheter 
som anges i artikel 2 och detta fastställs i 
enlighet med nationella lagar och andra 
författningar, eller från och med den dag 
som anges av kommissionen i den 
delegerade akt som antagits i enlighet med 
artikel 4.3.

c) För personer som äger och driver små 
företag med upp till fem anställda samt 
egenföretagare och arbetstagare som vill 
starta ett nytt företag eller ta över ett 
befintligt företag för att skapa en ny 
inkomstkälla ska uppsägningen räknas från 
och med den dag då verksamheten upphör 
på grund av någon av de omständigheter 
som anges i artikel 2 och detta fastställs i 
enlighet med nationella lagar och andra 
författningar, eller från och med den dag 
som anges av kommissionen i den 
delegerade akt som antagits i enlighet med 
artikel 4.3.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Jordbrukare som ställt om eller 
anpassat sin tidigare jordbruksverksamhet 
till följd av att unionen paraferat ett 
handelsavtal som avses i den delegerade 
akt som antas i enlighet med artikel 4.3.

utgår
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiskt stöd får beviljas för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett 
samordnat paket med individanpassade 
tjänster som syftar till att hjälpa de berörda 
uppsagda arbetstagarna att återintegreras 
på arbetsmarknaden eller att etablera sig 
som egenföretagare eller, om det gäller 
jordbrukare, att anpassa sin tidigare 
verksamhet. Det samordnade paketet kan 
bestå av bland annat följande 
individanpassade tjänster:

Ekonomiskt stöd får beviljas för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett 
samordnat paket med individanpassade 
tjänster som syftar till att hjälpa de berörda 
uppsagda arbetstagarna att återintegreras 
på arbetsmarknaden eller att etablera sig 
som egenföretagare. Det samordnade 
paketet kan bestå av bland annat följande 
individanpassade tjänster:

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Jobbcoachning, yrkesvägledning, 
rådgivning, mentorprogram,
omställningstjänster, åtgärder som främjar 
företagande, stöd till egenföretagande och 
etablering av företag eller helt nya eller 
anpassade verksamhetsformer (även 
investeringar i materiella tillgångar), 
samarbetsprojekt, skräddarsydd utbildning 
och omskolning, bland annat nya 
IKT-färdigheter och validering av 
arbetslivserfarenhet.

a) Jobbcoachning, yrkesvägledning, 
rådgivning, mentorprogram, 
omställningstjänster, åtgärder som främjar 
företagande, stöd till egenföretagande och 
etablering av företag eller helt nya eller 
anpassade verksamhetsformer (även 
investeringar i materiella tillgångar), stöd 
till grundande av mikroföretag, 
samarbetsprojekt, skräddarsydd utbildning 
och omskolning, bland annat nya 
IKT-färdigheter och validering av 
arbetslivserfarenhet.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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b) Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som 
till exempel arbetssökarbidrag,
rekryteringsincitament för arbetsgivare, 
flyttbidrag, traktamenten eller 
utbildningsbidrag (även bidrag till vårdare 
och avbytartjänster), som endast gäller 
under den tid arbetstagaren bevisligen 
aktivt söker arbete eller deltar i livslångt 
lärande eller utbildning.

b) Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som 
till exempel arbetssökarbidrag, 
rekryteringsincitament för arbetsgivare, 
flyttbidrag, traktamenten eller 
utbildningsbidrag (även bidrag till 
vårdare), som endast gäller under den tid 
arbetstagaren bevisligen aktivt söker arbete 
eller deltar i livslångt lärande eller 
utbildning.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En väl underbyggd analys av sambandet 
mellan uppsägningarna och de 
genomgripande strukturförändringarna 
inom världshandeln eller de allvarliga 
störningar av den lokala, regionala eller 
nationella ekonomin som orsakats av en 
oförutsedd kris eller den nya 
marknadssituation som uppstått inom 
jordbrukssektorn i medlemsstaten och är 
följden av ett handelsavtal som 
Europeiska unionen paraferat i enlighet 
med artikel XXIV i GATT-avtalet eller ett 
multilateralt avtal som paraferats inom 
ramen för Världshandelsorganisationen, i 
enlighet med artikel 2 c. Analysen ska 
bygga på statistiska uppgifter och övriga 
uppgifter på lämplig nivå som visar att 
insatskriterierna i artikel 4 är uppfyllda.

a) En väl underbyggd analys av sambandet 
mellan uppsägningarna och de
genomgripande strukturförändringarna 
inom världshandeln eller de allvarliga 
störningar av den lokala, regionala eller 
nationella ekonomin som orsakats av en 
oförutsedd kris. Analysen ska bygga på 
statistiska uppgifter och övriga uppgifter på 
lämplig nivå som visar att insatskriterierna 
i artikel 4 är uppfyllda.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Om ett företag fortsätter sin 
verksamhet efter friställningar, en 
detaljerad redogörelse för de rättsliga 
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skyldigheter som det har och de åtgärder 
som det vidtagit för att ta hand om 
uppsagda arbetstagare.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Förfarandet för samråd med 
arbetsmarknadens parter eller andra 
relevanta organisationer efter behov.

g) Förfarandet för samråd med de berörda 
arbetstagarna eller deras företrädare, 
arbetsmarknadens parter, lokala och 
regionala myndigheter eller andra 
relevanta organisationer efter behov.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Namnen på de organ som ska 
genomföra åtgärdspaketen i 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Information om huruvida företaget 
tidigare fått medel från 
Sammanhållningsfonden eller 
strukturfonderna eller indirekt från 
EU:s stödprogram via medel för 
infrastruktur och projekt som hänger 
samman med företagets eller deras 
arbetstagares verksamhet under de 
senaste tio åren.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödet till uppsagda arbetstagare ska 
komplettera de nationella, regionala och 
lokala åtgärder som medlemsstaterna 
vidtar.

1. Stödet till uppsagda arbetstagare ska 
komplettera och inte ersätta de nationella, 
regionala och lokala åtgärder som 
medlemsstaterna vidtar.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ekonomiska stödet ska begränsas till 
vad som är nödvändigt för att visa 
solidaritet och stödja enskilda uppsagda 
arbetstagare. Den verksamhet som stöds 
genom fonden ska vara förenlig med både 
unionens lagstiftning och med nationell 
lagstiftning, även med reglerna för statligt 
stöd.

2. Det ekonomiska stödet ska begränsas till 
vad som är nödvändigt för att visa 
solidaritet och stödja enskilda uppsagda 
arbetstagare. Den verksamhet som stöds 
genom fonden ska vara förenlig med både 
unionens lagstiftning och med nationell 
lagstiftning, även med reglerna för statligt 
stöd, och den ska inte ersätta åtgärder 
som medlemsstaterna eller företagen är 
ansvariga för.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska se till att rätten till 
stöd från fonden inte påverkar rätten att 
erhålla stöd från andra EU-fonder.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionens tekniska stöd ska 
innefatta information och riktlinjer till 
medlemsstaterna om användning, 
övervakning och utvärdering av fonden.
Kommissionen får även informera
europeiska och nationella 
arbetsmarknadsparter om hur fonden ska 
användas.

4. Kommissionens tekniska stöd ska 
innefatta information och riktlinjer till 
medlemsstaterna om användning, 
övervakning och utvärdering av fonden.
Kommissionen ska även ge europeiska och 
nationella arbetsmarknadsparter samt 
lokala och regionala myndigheter klara 
riktlinjer om hur fonden ska användas.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom olika 
informations- och kommunikationsinsatser 
sprida kunskap om de åtgärder som 
fonden finansierat och de resultat som 
uppnåtts.

3. Kommissionen ska genom olika 
informations- och kommunikationsinsatser
sprida kunskap för att alla länder, 
regioner och sysselsättningssektorer i EU 
ska vara medvetna om dessa möjligheter, 
och ska årligen rapportera om 
användningen av fonden, land för land 
och sektor för sektor.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, på grundval av den 
bedömning som föreskrivs i artikel 8.3 och 
med särskilt beaktande av antalet berörda 
arbetstagare, de föreslagna åtgärderna och 
de beräknade kostnaderna, så snart som 
möjligt uppskatta och föreslå det 
stödbelopp som eventuellt kan beviljas 

1. Kommissionen ska, på grundval av den 
bedömning som föreskrivs i artikel 8.3 och 
med särskilt beaktande av antalet berörda 
arbetstagare, de föreslagna åtgärderna och 
de beräknade kostnaderna, så snart som 
möjligt uppskatta och föreslå det 
stödbelopp som eventuellt kan beviljas 
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inom ramen för de tillgängliga resurserna.
Detta belopp får uppgå till högst 50 % av 
de totala beräknade kostnader som avses i 
artikel 8.2 e eller 65 % av dessa kostnader 
om det gäller en ansökan som lämnats in 
av en medlemsstat i vilken minst en region 
på Nuts II-nivå har rätt till stöd enligt 
strukturfondernas konvergensmål. Vid 
bedömningen av sådana fall kommer 
kommissionen att besluta om en 
samfinansieringsandel på 65 % är 
berättigad.

inom ramen för de tillgängliga resurserna.
Detta belopp får uppgå till högst 50 % av 
de totala beräknade kostnader som avses i 
artikel 8.2 e eller 65 % av dessa kostnader 
om det gäller en ansökan som lämnats in 
av en medlemsstat i vilken minst en region 
på Nuts II-nivå har rätt till stöd enligt 
strukturfondernas konvergensmål. Vid 
bedömningen av sådana fall kommer 
kommissionen att besluta om en 
samfinansieringsandel på 65 % är 
berättigad genom att beakta indikatorer 
för den sociala situationen och 
sysselsättningssituationen såsom justerad 
disponibel inkomst efter sociala 
transfereringar.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen på grundval av den 
bedömning som ska göras i enlighet med 
artikel 8.3 drar slutsatsen att villkoren för 
ekonomiskt stöd enligt denna förordning 
inte är uppfyllda, ska den ansökande 
medlemsstaten så fort som möjligt
underrättas om detta.

3. Om kommissionen på grundval av den 
bedömning som ska göras i enlighet med 
artikel 8.3 drar slutsatsen att villkoren för 
ekonomiskt stöd enligt denna förordning 
inte är uppfyllda, ska den ansökande 
medlemsstaten omedelbart underrättas om 
detta.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utgifterna ska berättiga till ekonomiskt 
stöd från den dag som avses i artikel 8.2 h 
då medlemsstaten börjar tillhandahålla de 
individanpassade tjänsterna till de berörda 
arbetstagarna eller vållas administrativa 
utgifter för genomförandet av de åtgärder 
som stöds genom fonden enligt artikel 7.1 

Utgifterna ska berättiga till ekonomiskt 
stöd från den dag som avses i artikel 8.2 h 
då medlemsstaten börjar tillhandahålla de 
individanpassade tjänsterna till de berörda 
arbetstagarna eller vållas administrativa 
utgifter för genomförandet av de åtgärder 
som stöds genom fonden enligt artikel 7.1 



PE483.708v03-00 140/154 RR\923267SV.doc

SV

eller 7.3. När det gäller jordbrukare ska 
utgifterna vara stödberättigande från den 
dag som anges i den delegerade akt som 
antagits i enlighet med artikel 4.3.

eller 7.3.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 1 augusti 
vartannat år, och första gången 2015, lägga 
fram en kvantitativ och kvalitativ rapport 
för Europaparlamentet och rådet om den 
verksamhet som bedrivits inom ramen för 
denna förordning och förordning (EG) 
nr 1927/2006 under de föregående två åren.
Rapporten ska inriktas på de resultat som 
uppnåtts genom fonden och ska redogöra 
för inlämnade ansökningar, antagna beslut, 
finansierade åtgärder och hur dessa 
kompletterat de åtgärder som finansierats 
genom någon annan av unionens fonder, 
särskilt Europeiska socialfonden och 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, samt för avslutade 
stödärenden. Rapporten ska också 
innehålla uppgifter om ansökningar som 
avslagits eller ansökningar för vilka hela 
det ansökta beloppet inte beviljats på grund 
av att det saknats tillräckliga anslag eller på 
grund av att de inte varit stödberättigande.

1. Kommissionen ska senast den 1 augusti 
vartannat år, och första gången 2015, lägga 
fram en kvantitativ och kvalitativ rapport 
för Europaparlamentet och rådet om den 
verksamhet som bedrivits inom ramen för 
denna förordning och förordning (EG) 
nr 1927/2006 under de föregående två åren.
Rapporten ska inriktas på de resultat som 
uppnåtts genom fonden och ska redogöra 
för inlämnade ansökningar, antagna beslut, 
finansierade åtgärder och hur dessa 
kompletterat de åtgärder som finansierats 
genom någon annan av unionens fonder, 
särskilt Europeiska socialfonden, samt för 
avslutade stödärenden. Rapporten ska 
också innehålla uppgifter om ansökningar 
som avslagits eller ansökningar för vilka 
hela det ansökta beloppet inte beviljats på 
grund av att det saknats tillräckliga anslag 
eller på grund av att de inte varit 
stödberättigande.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Dessa utvärderingar ska innehålla 
siffror som visar antalet ansökningar och 
ska omfatta programresultaten land för 
land och sektor för sektor, så att man kan 



RR\923267SV.doc 141/154 PE483.708v03-00

SV

bedöma huruvida fonden når de 
mottagare som den riktar sig till.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Ekonomisk förvaltning av stöd till 

jordbrukare
Genom undantag från artiklarna 21 och 
22 ska stöd till jordbrukare förvaltas och 
kontrolleras i enlighet med förordning 
(EG) nr  om finansiering, förvaltning och 
övervakning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER OCH 
JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Föredragande: Vilija Blinkevičiūtė

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Respekten för jämställdhet mellan 
kvinnor och män har i 
Europa 2020-strategin genomgående 
bekräftats vara ett av unionens 
grundläggande värden, varvid tonvikten 
vilat på behovet av strategier för att 
främja jämställdhet i syfte att öka 
arbetskraftens deltagande och bidra till 
tillväxt och social sammanhållning. I 
strategins flaggskeppsinitiativ ”En agenda 
för ny kompetens och nya arbetstillfällen” 
konstateras det att medlemsstaterna måste 
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främja nya former av balans mellan 
arbetsliv och privatliv samt stärka 
jämställdheten. Dessutom antog 
kommissionen 2010 en strategi för att 
främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män i Europa i syfte att framför allt bättre 
utnyttja kvinnors potential och därmed 
bidra till unionens allmänna ekonomiska 
och sociala mål.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) De negativa effekterna av att förlora 
arbetet förstärks för vissa grupper som 
har svårare att åter ta sig in på 
arbetsmarknaden, särskilt låg- eller 
outbildade kvinnliga arbetstagare, 
ensamstående mammor och kvinnor med 
vårdansvar. Den finansiella och 
ekonomiska krisen och dess konsekvenser 
i form av minskad offentlig finansiering 
har i sin tur lett till ännu fler förluster av 
arbetstillfällen och ytterligare otrygghet 
för miljontals kvinnor, framför allt 
visstids- eller deltidsanställda samt 
säsongsarbetare. Lika tillgång till fonden 
bör därför gälla för alla anställningsavtal.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I enlighet med artiklarna 8 och 10 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt bör kommissionen och 
medlemsstaterna se till att genomförandet 
av de prioriteringar som finansieras ur 
globaliseringsfonden bidrar till att främja 
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jämställdhet mellan kvinnor och män, 
varvid hänsyn dessutom bör tas till den 
europeiska jämställdhetspakten 2011–
2020.
I ett effektivt genomförande av principen 
om jämställdhet mellan kvinnor och män 
bör det ingå uppgifter och indikatorer 
uppdelade efter kön samt mål och 
kriterier för jämställdheten och vid 
genomförandet bör olika 
jämställdhetsorgan få medverka, framför 
allt i alla led av planeringen, 
övervakningen och utvärderingen.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att bevara jämställdhetsaspekten 
i fonden bör särskild hänsyn ägnas åt 
kvinnor som tvingas acceptera otrygga 
anställningar, deltidsarbete och 
visstidsanställningar på grund av att de 
under långa perioder är frånvarande i 
samband med att de blir mammor eller tar 
hand om barn och äldre 
familjemedlemmar.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) När medlemsstaterna planerar de 
samordnade paketen med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera 
åtgärder som verkligen förbättrar de 
arbetslösa arbetstagarnas anställbarhet.
Målet bör vara att minst 50 % av de 
arbetstagare som åtgärderna är avsedda för 

(10) När medlemsstaterna planerar de 
samordnade paketen med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera 
åtgärder som verkligen förbättrar de 
arbetslösa arbetstagarnas anställbarhet.
Målet bör vara att minst 50 % av de 
arbetstagare som åtgärderna är avsedda för 
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kommer in på arbetsmarknaden igen eller 
övergår till ny verksamhet inom 
tolv månader från ansökningsdagen.

kommer in på arbetsmarknaden igen eller 
övergår till ny verksamhet inom 
tolv månader från att de fått stöd.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet med de åtgärder som kan stödjas 
genom fonden enligt artikel 2 a och 2 a ska 
vara att minst 50 % av de arbetstagare som 
deltar får ett varaktigt arbete inom ett år 
från ansökningsdagen.

Målet med de åtgärder som kan stödjas 
genom fonden enligt artikel 2 a och 2 b ska 
vara att minst 50 % av de arbetstagare som 
deltar får ett varaktigt arbete inom ett år 
från det att de fått stöd.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) principen om likabehandling av 
kvinnor och män: förbud mot all 
könsdiskriminering i alla led av 
genomförandet av det ekonomiska stödet, 
framför allt då målgrupperna väljs och då 
kriterier, indikatorer och stödmottagare 
fastställs.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som 
till exempel arbetssökarbidrag, 
rekryteringsincitament för arbetsgivare, 
flyttbidrag, traktamenten eller 
utbildningsbidrag (även bidrag till vårdare
och avbytartjänster), som endast gäller 

b) Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som 
till exempel arbetssökarbidrag, 
rekryteringsincitament för arbetsgivare, 
flyttbidrag, traktamenten eller 
utbildningsbidrag (även bidrag för vård av 
barn och för närståendevård och för 
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under den tid arbetstagaren bevisligen 
aktivt söker arbete eller deltar i livslångt 
lärande eller utbildning.

avbytartjänster), som endast gäller under 
den tid arbetstagaren bevisligen aktivt 
söker arbete eller deltar i livslångt lärande 
eller utbildning.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Åtgärder för att uppmuntra framför allt 
mindre gynnade eller äldre arbetstagare att 
stanna kvar på eller återvända till 
arbetsmarknaden.

c) Åtgärder för att uppmuntra framför allt 
mindre gynnade arbetstagare och 
arbetstagare som löper större risk att 
hamna i fattigdom, exempelvis kvinnor, 
särskilt ensamstående mammor, eller 
äldre arbetstagare, att stanna kvar på eller 
återvända till arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Finansiella åtgärder, exempelvis 
instrument som mikrokrediter i syfte att 
hjälpa särskilt utsatta arbetstagare, 
exempelvis funktionshindrade, 
ensamstående mammor och äldre.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna för de åtgärder som anges i 
led b får uppgå till högst 50 % av de 

utgår
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sammanlagda kostnaderna för det 
samordnade paketet med 
individanpassade tjänster som avses i 
denna punkt.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I tillämpliga fall uppgifter om de 
företag, underleverantörer eller 
producenter i efterföljande led som sagt 
upp arbetstagare samt om berörda sektorer 
och kategorier av arbetstagare.

c) I tillämpliga fall uppgifter om de 
företag, underleverantörer eller 
producenter i efterföljande led som sagt 
upp arbetstagare samt om berörda sektorer 
och kategorier av arbetstagare uppdelade 
på kön.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska se 
till att jämställdhet och integrering av 
jämställdhetsprincipen främjas i alla led av 
genomförandet av det ekonomiska stödet.
Kommissionen och medlemsstaten ska 
vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
varje form av diskriminering på grund av 
kön, ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionsnedsättning, 
ålder, sexuell läggning samt typ av 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande när det gäller 
tillgången till stöd och i de olika leden av 
genomförandet av stödet.

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
tillämpa principen om likabehandling av 
kvinnor och män, vilket innebär 
nolltolerans mot all könsdiskriminering, 
och se till att jämställdhet och integrering 
av jämställdhetsprincipen främjas i alla led 
av genomförandet av det ekonomiska 
stödet, framför allt då målgrupperna väljs 
och då kriterier, indikatorer och 
stödmottagare fastställs.

Kommissionen och medlemsstaten ska 
vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
varje form av diskriminering på grund av 
kön, ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionsnedsättning, 
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ålder, sexuell läggning samt typ av 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande när det gäller 
tillgången till stöd och i de olika leden av 
genomförandet av stödet.

Medlemsstater som ansöker om och 
använder medel ur fonden ska särskilt 
stödja de mest utsatta samhällsgrupperna, 
däribland kvinnor, som är utsatta för 
betydande löneskillnader som även 
påverkar storleken på deras 
arbetslöshetsförmåner, samtidigt som 
långtidsarbetslöshet minskar pensionerna 
ytterligare.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utgifterna ska berättiga till ekonomiskt 
stöd från den dag som avses i artikel 8.2 h
då medlemsstaten börjar tillhandahålla de 
individanpassade tjänsterna till de berörda 
arbetstagarna eller vållas administrativa 
utgifter för genomförandet av de åtgärder 
som stöds genom fonden enligt artikel 7.1 
eller 7.3. När det gäller jordbrukare ska 
utgifterna vara stödberättigande från den 
dag som anges i den delegerade akt som 
antagits i enlighet med artikel 4.3.

Utgifterna ska berättiga till ekonomiskt 
stöd från den dag som avses i artikel 8.2 f
då medlemsstaten börjar tillhandahålla de 
individanpassade tjänsterna till de berörda 
arbetstagarna eller vållas administrativa 
utgifter för genomförandet av de åtgärder 
som stöds genom fonden enligt artikel 7.1 
eller 7.3. När det gäller jordbrukare ska 
utgifterna vara stödberättigande från den 
dag som anges i den delegerade akt som 
antagits i enlighet med artikel 4.3.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast 15 månader efter den dag då 
ansökan lämnats in enligt artikel 8.1 eller 
den dag som anges i den delegerade akt 
som antagits i enlighet med artikel 4.3 ska 

Senast 15 månader efter den dag då 
ansökan lämnats in enligt artikel 8.1 eller 
den dag som anges i den delegerade akt 
som antagits i enlighet med artikel 4.3 ska 



PE483.708v03-00 150/154 RR\923267SV.doc

SV

medlemsstaten lämna in en lägesrapport till 
kommissionen om hur det ekonomiska 
stödet har använts, bland annat om typen 
av åtgärder som finansierats och tidpunkten 
för genomförandet samt hur många 
arbetstagare som återintegrerats på 
arbetsmarknaden då det gått tolv månader
från ansökningsdagen.

medlemsstaten lämna in en lägesrapport till 
kommissionen om hur det ekonomiska 
stödet har använts, bland annat om typen 
av åtgärder som finansierats och tidpunkten 
för genomförandet samt hur många 
arbetstagare som återintegrerats på 
arbetsmarknaden, med särskild hänvisning 
till jämställdhetsaspekten, då det gått 
tolv månader från ansökningsdagen.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En redogörelse för de åtgärder som
vidtagits eller som planeras av de 
nationella, regionala eller lokala 
myndigheterna, unionens fonder, 
arbetsmarknadens parter och företagen, 
med en beskrivning av hur åtgärderna 
väntas bidra till arbetstagarnas 
återintegrering på arbetsmarknaden eller 
övergång till nya verksamhetsformer.

b) En redogörelse för de åtgärder som 
vidtagits eller som planeras av de 
nationella, regionala eller lokala 
myndigheterna, unionens fonder, 
arbetsmarknadens parter och företagen, 
med en beskrivning av hur åtgärderna 
väntas bidra till arbetstagarnas 
återintegrering på arbetsmarknaden eller 
övergång till nya verksamhetsformer samt 
till principen om likabehandling av 
kvinnor och män.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alltid när det är möjligt ska 
uppgifterna uppdelas efter kön.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 1 augusti 
vartannat år, och första gången 2015, lägga 
fram en kvantitativ och kvalitativ rapport 
för Europaparlamentet och rådet om den 
verksamhet som bedrivits inom ramen för 
denna förordning och förordning (EG) 
nr 1927/2006 under de föregående två åren.
Rapporten ska inriktas på de resultat som 
uppnåtts genom fonden och ska redogöra 
för inlämnade ansökningar, antagna beslut,
finansierade åtgärder och hur dessa 
kompletterat de åtgärder som finansierats 
genom någon annan av unionens fonder, 
särskilt Europeiska socialfonden och 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, samt för avslutade 
stödärenden. Rapporten ska också 
innehålla uppgifter om ansökningar som 
avslagits eller ansökningar för vilka hela 
det ansökta beloppet inte beviljats på grund 
av att det saknats tillräckliga anslag eller på 
grund av att de inte varit stödberättigande.

1. Kommissionen ska senast den 1 augusti 
vartannat år, och första gången 2015, lägga 
fram en kvantitativ och kvalitativ rapport 
för Europaparlamentet och rådet om den 
verksamhet som bedrivits inom ramen för 
denna förordning och förordning (EG) 
nr 1927/2006 under de föregående två åren.
Rapporten ska inriktas på de resultat som 
uppnåtts genom fonden och ska redogöra 
för inlämnade ansökningar, antagna beslut 
och finansierade åtgärder, samt innehålla 
uppgifter om vad som gjorts i 
jämställdhetsfrämjande syfte, jämte 
uppgifter och statistik om hur många som 
återinslussats på arbetsmarknaden, 
särskilt bland mera utsatta grupper såsom 
kvinnor och äldre, samt om avslutade 
stödärenden. Rapporten ska innehålla en 
bedömning av hur denna verksamhet och 
dessa åtgärder kompletterat de åtgärder 
som finansierats genom någon annan av 
unionens fonder, särskilt Europeiska 
socialfonden och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Rapporten ska också innehålla uppgifter 
om ansökningar som avslagits eller 
ansökningar för vilka hela det ansökta 
beloppet inte beviljats på grund av att det 
saknats tillräckliga anslag eller på grund av 
att de inte varit stödberättigande. Alltid när 
det är möjligt ska samtliga uppgifter i 
rapporten uppdelas efter kön.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en efterhandsutvärdering med hjälp av 
externa experter av fondens verkan och 
dess mervärde, senast den 
31 december 2022.

b) en efterhandsutvärdering med hjälp av 
externa experter, bland dem också 
jämställdhetsexperter, av fondens verkan 
och dess mervärde, senast den 
31 december 2022.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) kontrollera att förvaltnings- och 
kontrollsystem har inrättats och att de 
tillämpas på ett sådant sätt att det 
säkerställs att unionens medel används på 
ett effektivt och korrekt sätt, i enlighet med 
principerna om sund ekonomisk 
förvaltning,

a) kontrollera att förvaltnings- och 
kontrollsystem har inrättats och att de 
tillämpas på ett sådant sätt att det 
säkerställs att unionens medel används på 
ett effektivt och korrekt sätt, i enlighet med 
principerna om sund ekonomisk 
förvaltning samt om likabehandling av 
kvinnor och män,

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid utförandet av förvaltning och 
finansiell kontroll ska medlemsstaterna se 
till att också jämställdhetsexperter finns 
med i övervakningsorganen.
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