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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 
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 

                                               
1 EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
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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 
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.
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 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 
med titeln ”Investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett 
konkurrenskraftigt och hållbart Europa 
för alla”1 upprepade Europaparlamentet 
att utan tillräckliga ytterligare resurser i 
den fleråriga budgetramen efter 2013 
kommer unionen inte 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 
påvisade europeiska mervärde.
_______________
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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 
med titeln ”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 
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 

(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 
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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.

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)

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 
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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

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 

(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 
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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.

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 
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 

(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 
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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.

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 
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

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 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

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 
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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 
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) 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. 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
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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 
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 uppgå
till 65 %.

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.
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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.

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 
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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 
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 21

Förslag till förordning
Skäl 21
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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 
jordbruksverksamhet.

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 
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
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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 
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 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 
stödbeloppet från unionen kan vara, vilka 
referensperioder som gäller och vilka 
villkor jordbrukarna måste uppfylla, när 
utgifterna ska ha uppstått för att vara 

utgår
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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 
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 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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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.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen
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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 
av ansökan inom tolv veckor från det att 

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 
av ansökan inom nio veckor från det att 
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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.

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 
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 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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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 
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 måste även informera 
europeiska och nationella 
arbetsmarknadsparter om hur fonden ska 
användas.
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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.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
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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.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1
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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 
ska kommissionen, i princip inom 
15 dagar, betala ut minst 50 % av det 
ekonomiska stödet från unionen till 
medlemsstaten i form av förfinansiering, 

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

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, 
finansierade åtgärder och hur dessa 
kompletterat de åtgärder som finansierats 
genom någon annan av unionens fonder, 
särskilt Europeiska socialfonden och 

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 
uppnåtts genom fonden och ska redogöra 
för inlämnade ansökningar, antagna beslut, 
finansierade åtgärder och hur dessa 
kompletterat de åtgärder som finansierats 
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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.

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

Artikel 23 utgår
Ekonomisk förvaltning av stöd till 

jordbrukare
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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 
delegerade akter som redan trätt i kraft.
5. När kommissionen antagit en delegerad 
akt ska den samtidigt underrätta 
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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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