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Ændringsforslag 1
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at Den Europæiske 
Union har indført hensigtsmæssige
lovgivnings- og budgetinstrumenter med 
henblik på at yde supplerende støtte til 
arbejdstagere, der er ramt af 
konsekvenserne af gennemgribende
strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, med det formål 
at hjælpe dem med at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet,

A. der henviser til, at Den Europæiske 
Union har indført lovgivnings- og 
budgetinstrumenter med henblik på at yde 
supplerende støtte til arbejdstagere, der
afskediges på grund af store strukturelle 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, med 
det formål at hjælpe dem med at vende 
tilbage til arbejdsmarkedet,

Or. en

Ændringsforslag 2
Rolandas Paksas

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. minder om institutionernes tilsagn om at 
sikre en velfungerende og hurtig procedure 
til vedtagelse af afgørelser om anvendelse 
af EGF og derved stille tidsbegrænset, 
individuel engangsstøtte til rådighed for de 
arbejdstagere, der er blevet afskediget som 
en konsekvens af globaliseringen og den 
finansielle og økonomiske krise;
understreger den rolle, som EGF kan spille 
for afskedigede arbejdstageres 
genindslusning på arbejdsmarkedet;

2. minder om institutionernes tilsagn om at 
sikre en velfungerende og hurtig procedure 
til vedtagelse af afgørelser om anvendelse 
af EGF og derved stille tidsbegrænset, 
individuel engangsstøtte til rådighed for de 
arbejdstagere, der er blevet afskediget som 
en konsekvens af globaliseringen og den 
finansielle og økonomiske krise;
understreger den rolle, som EGF kan spille 
for afskedigede arbejdstageres 
genindslusning på arbejdsmarkedet, 
navnlig for de mest sårbare og mindst 
kvalificerede arbejdstagere;

Or. lt



PE472.114v01-00 4/6 AM\876719DA.doc

DA

Ændringsforslag 3
Rolandas Paksas

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. understreger, at det i overensstemmelse 
med EGF-forordningens artikel 6 bør 
sikres, at fonden støtter den enkelte 
afskedigede arbejdstagers genindslusning 
på arbejdsmarkedet; understreger 
endvidere, at de EGF-finansierede 
foranstaltninger bør føre til langsigtet
beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF 
ikke skal erstatte foranstaltninger, som det 
påhviler virksomhederne at gennemføre i 
henhold til national lovgivning eller 
kollektive overenskomster, eller 
foranstaltninger, der er rettet mod 
omlægning af virksomheder eller sektorer;

3. understreger, at det i overensstemmelse 
med EGF-forordningens artikel 6 bør 
sikres, at fonden støtter den enkelte 
afskedigede arbejdstagers genindslusning 
på arbejdsmarkedet; understreger 
endvidere, at EGF-støtte udelukkende må 
finansiere aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører 
til varig beskæftigelse; gentager, at støtte 
fra EGF ikke skal erstatte foranstaltninger, 
som det påhviler virksomhederne at 
gennemføre i henhold til national 
lovgivning eller kollektive overenskomster, 
eller foranstaltninger, der er rettet mod 
omlægning af virksomheder eller sektorer;

Or. lt

Ændringsforslag 4
Rolandas Paksas

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. bemærker, at de fremlagte oplysninger 
om den samordnede pakke af 
individualiserede tilbud, der skal 
finansieres over EGF, omfatter oplysninger 
om komplementariteten med de 
foranstaltninger, der finansieres af 
strukturfondene; gentager sin opfordring til 
Kommissionen om også at forelægge en 
sammenlignende vurdering af disse 
oplysninger i sine årsberetninger;

4. bemærker, at de fremlagte oplysninger 
om den samordnede pakke af 
individualiserede tilbud, der skal 
finansieres over EGF, omfatter oplysninger 
om kompatibiliteten og
komplementariteten med de 
foranstaltninger, der finansieres af 
strukturfondene; gentager sin opfordring til 
Kommissionen om også at forelægge en 
sammenlignende vurdering af disse 
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oplysninger i sine årsberetninger;

Or. lt

Ændringsforslag 5
Rolandas Paksas

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. glæder sig over, at 2011-budgettet –
efter gentagne anmodninger fra 
Parlamentet – for første gang indeholder 
betalingsbevillinger på 47 608 950 EUR på 
budgetpost 04 05 01 vedrørende EGF; 
minder om, at EGF blev oprettet som et 
separat, specifikt instrument med egne 
målsætninger og frister og derfor fortjener 
en særskilt tildeling, så overførsler fra 
andre budgetposter, som kunne skade 
gennemførelsen af de forskellige politiske 
målsætninger, i modsætning til tidligere 
kan undgås;

5. glæder sig over, at 2011-budgettet –
efter gentagne anmodninger fra 
Parlamentet – for første gang indeholder 
betalingsbevillinger på 47 608 950 EUR på 
budgetpost 04 05 01 vedrørende EGF; 
minder om, at EGF blev oprettet som et 
separat, specifikt instrument med egne 
målsætninger og frister og derfor fortjener 
en særskilt tildeling, så overførsler fra 
andre budgetposter, som kunne skade 
gennemførelsen af de forskellige politiske 
målsætninger, i modsætning til tidligere 
kan undgås; understreger, at anvendelsen 
af EGF i form af forpligtelsesbevillinger 
ikke må skabe usikkerhed om 
bevillingerne til Den Europæiske 
Socialfond;

Or. lt

Ændringsforslag 6
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. glæder sig over den planlagte forhøjelse 
af EGF-budgetpost 04 05 01 med 
50 000 000 EUR via ændringsbudget 
2/2011, som vil blive anvendt til at dække 

6. noterer sig den planlagte forhøjelse af 
EGF-budgetpost 04 05 01 med 50 000 000 
EUR via ændringsbudget 2/2011, som vil 
blive anvendt til at dække det beløb, som er 
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det beløb, som er nødvendigt i forbindelse 
med denne ansøgning;

nødvendigt i forbindelse med denne 
ansøgning;

Or. en

Ændringsforslag 7
Rolandas Paksas

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. understreger, at medlemsstaterne skal 
sørge for, at de nødvendige mekanismer 
er til stede, så dobbeltfinansiering fra 
EU’s finansielle instrumenter undgås i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 5, i 
forordning (EF) nr. 1927/2006;

Or. lt


