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Ændringsforslag 54
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 55
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen (2014 –
2020)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Bæredygtighed (2014 –
2020)
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 56
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om Den Europæiske Fond for 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om Den Europæiske Fond for 
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Tilpasning til Globaliseringen (2014 –
2020)

Tilpasning til Krise og Omstrukturering
(2014 – 2020)

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. fr

Ændringsforslag 57
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen (2014 –
2020)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Krise (2014 – 2020)

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. fr

Ændringsforslag 58
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen (2014 –
2020)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Omstrukturering (2014 –
2020)
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
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teksten.)

Or. fr

Ændringsforslag 59
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Henvisning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der henviser til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv […] om information og 
høring af arbejdstagere, foregribelse og 
styring af omstruktureringer,

Or. fr

Ændringsforslag 60
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) EGF støttede i toårsperioden 2009-
2010 ca. 10 % af de afskedigede 
arbejdstagere i EU og medvirkede til, at 
kun 40 % af modtagerne med succes 
kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Kun gennem en højere grad af 
inddragelse af både de lokale og regionale 
instanser og repræsentanterne for det 
lokale civilsamfund vil EGF kunne øge 
sin udbredelse og sin effektivitet.

Or. it

Ændringsforslag 61
Mara Bizzotto
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Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Fra det øjeblik, EGF blev oprettet, til 
i dag, har alle de parter, der er involveret i 
dens virke, ved forskellige lejligheder 
peget på nødvendigheden af, at fonden i 
fremtiden også bør kunne intervenere, 
når antallet af afskedigelser er under 500.

Or. it

Ændringsforslag 62
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) En revision af EGF bør finde sted i 
henhold til tre principper: 1. at omdanne 
EGF til en reel og hurtig 
interventionsmekanisme, der er mere 
effektiv og rettidig; 2. at gøre EGF til en 
konkret og effektiv mulighed, som Europa 
tilbyder medlemsstaterne for at tackle 
masseafskedigelser i forbindelse med 
krisen og globaliseringen med det heraf 
følgende behov for enklere procedurer, 
højere medfinansieringssatser og øget 
fleksibilitet ved anvendelsen; 3. at tilbyde 
additionalitet ved at supplere de øvrige 
EU-fonde med en ekstra støtte ved på en 
synergiskabende måde at integrere de 
foranstaltninger, som der er taget højde 
for i den nationale eller europæiske 
lovgivning eller i de kollektive 
overenskomster.

Or. it
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Ændringsforslag 63
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 2 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2d) Som følge af de pludselige 
forandringer (i henseende til 
nødvendighed og prioritet), som 
globaliseringen og den økonomiske krise 
har medført i medlemsstaternes økonomi, 
burde EGF genovervejes som et 
tilpasningsdygtigt og fleksibelt redskab, 
der er i stand til effektivt og hurtigt at 
intervenere - selv i mindre 
arbejdsmarkeder eller under usædvanlige 
omstændigheder. Til dette formål 
understreges nødvendigheden af, at man 
under vurdering af ansøgningerne om 
anvendelse af fonden ikke nøjes med at 
benytte absolutte kvantitative kriterier, 
såsom antallet af afskedigede 
arbejdstagere, men at der i den samlede 
vurdering altid tages fuldt hensyn til de 
konsekvenser, som disse afskedigelser 
medfører for økonomien i bestemte 
lokaliteter, områder og tilknyttede 
regioner, hvorved krisen i én enkelt 
økonomisk sektor, selv når den er 
forbundet med et antal afskedigelser 
under minimumsgrænsen, går ud over 
beskæftigelsesdynamikken for den 
samlede befolkning i området.

Or. it

Ændringsforslag 64
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
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Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 65
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

og geografiske områder eller på 
arbejdsmarkeder, der kommer ud for 
pludselige, alvorlige økonomiske 
forstyrrelser. 

Or. en

Ændringsforslag 66
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det Europæiske Overvågningscenter 
for Forandringer, som hører under 
Eurofound i Dublin, bør anmodes om at 
gennemføre den krævede kvalitative og 
kvantitative analyse af den sociale og 
økonomiske situation i de forskellige 
sektorer, der omstruktureres, og de 
forskellige relevante geografiske områder 
samt merværdien af de aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der 
støttes af EGF.

Or. fr

Ændringsforslag 67
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Anvendelsesområdet for forordning 
(EF) nr. 1927/2006 blev udvidet i 2009 ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

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

(EF) nr. 546/2009 som led i den 
europæiske økonomiske genopretningsplan 
for at inkludere de arbejdstagere, der er 
afskediget som følge af den internationale 
økonomiske og finansielle krise. For at 
gøre det muligt for EGF at intervenere i 
fremtidige krisesituationer bør 
anvendelsesområdet omfatte afskedigelser, 
der opstår som følge af pludselige, 
alvorlige økonomiske forstyrrelser.

Or. en

Ændringsforslag 68
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt
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Ændringsforslag 69
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) Anvendelsesområdet for forordning 
(EF) nr. 1927/2006 blev udvidet i 2009 ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 546/2009 som led i den 
europæiske økonomiske genopretningsplan 
for at inkludere de arbejdstagere, der er 
afskediget som følge af den internationale 
økonomiske og finansielle krise. For at 
bibringe EGF den fornødne fleksibilitet, 
som kan gøre den fuldstændigt 
tilpasningsdygtig over for uforudsigelige 
og fremtidige krisesituationer, bør 
anvendelsesområdet dække alle de
afskedigelser, der er forbundet med krisen 
og globaliseringen, og som truer 
beskæftigelsen, som f.eks. ikke blot 
konkurser, men også omstruktureringer 
af virksomheder - heriblandt den 
ukontrollerede flytning af produktionen 
til steder inden og uden for EU, hvilket i 
dag medfører alvorlige økonomiske og 
sociale forstyrrelser for de europæiske 
arbejdstagere.

Or. it

Ændringsforslag 70
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

europæiske økonomiske genopretningsplan 
for at inkludere de arbejdstagere, der er 
afskediget som følge af den internationale 
økonomiske og finansielle krise. For at 
gøre det muligt for EGF at intervenere i 
fremtidige krisesituationer bør 
anvendelsesområdet omfatte afskedigelser, 
der opstår som følge af pludselige, 
alvorlige økonomiske forstyrrelser, som 
skyldes en uventet krise, der kan 
sammenlignes med den finansielle og 
økonomiske krise, som ramte samfunds-
økonomien fra 2008 og fremefter, så EGF 
hurtigt og effektivt kan yde den 
nødvendige støtte.

Or. nl

Ændringsforslag 71
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Uanset eksistensen af EFG bør EU 
og medlemsstaterne iværksætte politikker, 
som fremmer væksten, skabelsen af 
beskæftigelse med ordentlige forhold samt 
produktionen, navnlig i lande med de 
mest skrøbelige økonomier, og dette mål 
er ikke foreneligt med gennemførelse af 
spareforanstaltninger, som har ført til 
nedlæggelse af tusindvis af arbejdspladser 
hver dag.

Or. pt

Ændringsforslag 72
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til forordning
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Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Det Europæiske Overvågningscenter 
for Forandringer, som har sæde i EU's 
agentur Eurofound i Dublin, bistår 
Kommissionen og medlemsstaten i 
kvalitative og kvantitative analyser for at 
bidrage til evalueringen af ansøgninger 
om støtte fra EGF.

Or. en

Ændringsforslag 73
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 74
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 75
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. nl
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Ændringsforslag 76
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 77
Edit Bauer

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 78
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 79
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

afskedigelser.

Or. en

Ændringsforslag 80
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 81
Edit Bauer

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre den europæiske dimension 
af EGF bør en ansøgning om EGF-støtte 
kunne udløses, når antallet af afskedigelser 

(6) For at sikre den europæiske dimension 
af EGF bør en ansøgning om EGF-støtte 
kunne udløses, når antallet af afskedigelser 



PE492.873v01-00 18/126 AM\908775DA.doc

DA

når op på en minimumsgrænseværdi. På 
små arbejdsmarkeder, f.eks. små 
medlemsstater eller afsidesliggende 
regioner, og under usædvanlige 
omstændigheder kan der forelægges 
ansøgninger for et lavere antal 
afskedigelser. Med hensyn til landmænd 
bør de nødvendige kriterier fastsættes af 
Kommissionen i relation til 
konsekvenserne ved den enkelte 
handelsaftale.

når op på en minimumsgrænseværdi. På 
små arbejdsmarkeder, f.eks. små 
medlemsstater eller afsidesliggende 
regioner, og under usædvanlige 
omstændigheder kan der forelægges 
ansøgninger for et lavere antal 
afskedigelser. Generelt kan virksomheders 
individuelle afskedigelser ikke dækkes.

Or. en

Ændringsforslag 82
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 83
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til forordning
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Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. lt

Ændringsforslag 84
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 85
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 86
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Afskedigede arbejdstagere bør have 
samme adgang til EGF, uanset hvilken 
ansættelseskontrakt eller hvilket 
ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør 
arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse 
og vikaransatte, der er blevet afskediget, 
såvel som ejere og ledere af meget små, 
små og mellemstore virksomheder og 

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

arbejdstagere, hvis eksisterende aktivitet 
ophører eller ændres, eller som tilpasser 
den til en ny markedssituation som følge af 
handelsaftaler, anses for at være 
afskedigede arbejdstagere i forbindelse 
med denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 87
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 88
Edit Bauer

Forslag til forordning
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Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 89
Evelyn Regner

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Afskedigede arbejdstagere bør have 
samme adgang til EGF, uanset hvilken 
ansættelseskontrakt eller hvilket 
ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør 
arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse 
og vikaransatte, der er blevet afskediget, 
såvel som ejere og ledere af meget små, 
små og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere, hvis aktivitet 
ophører, anses for at være afskedigede 
arbejdstagere i forbindelse med denne 
forordning, samt unge, som oplever 
problemer, når de skal i beskæftigelse,
som følge af globaliseringen og krisen, 
bør også have lige adgang til EGF.
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Or. de

Ændringsforslag 90
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 91
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Med hensyn til landmænd bør EGF's 
anvendelsesområde omfatte modtagere, 
der påvirkes af bilaterale aftaler indgået 
af Unionen i overensstemmelse med 
artikel XXIV i GATT eller multilaterale 
aftaler indgået som led i 
Verdenshandelsorganisationen. Det 
omfatter landmænd, der ændrer eller 
tilpasser deres hidtidige 
landbrugsaktiviteter inden for en periode, 

udgår
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der begynder fra paraferingen af sådanne 
handelsaftaler, og som ophører tre år 
efter deres fulde gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 92
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 93
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Fondens anvendelsesområde bør, i 
overensstemmelse med hensigtsmæssigt 
ændrede procedurer, også omfatte støtte 
til arbejdstagere i virksomheder i bestemte 
sektorer, som kommer ud for alvorlige 
økonomiske forstyrrelser, som udgør en 
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Verdenshandelsorganisationen. Det 
omfatter landmænd, der ændrer eller 
tilpasser deres hidtidige 
landbrugsaktiviteter inden for en periode, 
der begynder fra paraferingen af sådanne 
handelsaftaler, og som ophører tre år 
efter deres fulde gennemførelse.

risiko for et betydeligt antal 
arbejdstageres job i en eller flere regioner 
eller lande gennem omstruktureringer.

Or. fr

Ændringsforslag 94
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Den økonomiske støtte fra EGF bør 
udelukkende fokusere på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, 
at afskedigede arbejdstagere hurtigt vender 
tilbage til beskæftigelse enten inden for 
deres oprindelige sektor eller aktivitet, eller 
udenfor, herunder landbrugssektoren. 

Or. en

Ændringsforslag 95
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den økonomiske støtte fra EGF bør 
først og fremmest fokusere på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, 
at afskedigede arbejdstagere hurtigt vender 
tilbage til beskæftigelse enten inden for 

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

deres oprindelige sektor eller aktivitet, eller 
udenfor. Derfor bør der være 
begrænsninger på de tilskud, der medtages
i en koordineret pakke af individualiserede 
tilbud.

Or. de

Ændringsforslag 96
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 97
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den økonomiske støtte fra EGF bør 
først og fremmest fokusere på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, 
at afskedigede arbejdstagere hurtigt vender 
tilbage til beskæftigelse enten inden for 
deres oprindelige sektor eller aktivitet, eller 

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

udenfor, herunder landbrugssektoren. I 
ganske alvorlige situationer kan EGF 
også tilbyde overgangsstøtte i form af 
tilskud med henblik på at dække den 
periode, der forløber mellem 
afskedigelsen af en arbejdstager og 
vedkommendes tilbagevenden på 
arbejdsmarkedet.

Or. it

Ændringsforslag 98
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Den økonomiske støtte fra ESAF bør 
først og fremmest fokusere på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, 
at afskedigede arbejdstagere hurtigt vender 
tilbage til bæredygtig 
kvalitetsbeskæftigelse enten inden for 
deres oprindelige sektor eller aktivitet, eller 
udenfor, herunder landbrugssektoren. 
Derfor bør der være begrænsninger på de 
tilskud, der medtages i en koordineret 
pakke af individualiserede tilbud. Den 
økonomiske støtte bør gå ud over og ikke 
erstatte finansielle forpligtelser, som 
hører ind under medlemsstaternes eller 
virksomhedernes ansvarsområde i medfør 
af national lovgivning eller EU-
lovgivning eller kollektive aftaler.
Virksomheder eller sektorer bør bidrage 
til den nationale samfinansiering af 
foranstaltningerne, medmindre de ikke er 
i stand til dette.

Or. en
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Ændringsforslag 99
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Den økonomiske støtte fra EGF bør 
først og fremmest fokusere på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, 
at afskedigede arbejdstagere hurtigt vender 
tilbage til beskæftigelse enten inden for 
deres oprindelige sektor eller aktivitet, eller 
udenfor, herunder landbrugssektoren, eller 
i tilfælde af at den virksomhed, hvor de er 
ansat, lukker ned, gør det muligt for dem 
at overtage det i form af et kooperativ. 
Derfor bør der være begrænsninger på de 
tilskud, der medtages i en koordineret 
pakke af individualiserede tilbud.

Or. fr

Ændringsforslag 100
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Medlemsstaterne bør foretrække de 
foranstaltninger, der i væsentlig grad vil 
bidrage til de afskedigede arbejdstageres 
beskæftigelsesegnethed, når de udformer 
den koordinerede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger. 
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at 
alle de tiltænkte arbejdstagere vender 
tilbage til bæredygtig 
kvalitetsbeskæftigelse eller til nye 
aktiviteter senest 12 måneder efter 
ansøgningsdatoen i overensstemmelse med 
Unionens beskæftigelsesstrategi. Den 
samordnede pakke af individualiserede 
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tilbud er udviklet, så den tager hensyn til 
de underliggende årsager til afskedigelser 
og tager højde for fremtidige 
arbejdsmarkedsperspektiver og krævede 
færdigheder. Den samordnede pakke skal 
være fuldt ud forenelig med overgangen 
til en klimavenlig, klimarobust, 
ressourceeffektiv og miljømæssigt 
bæredygtig økonomi. 

Or. en

Ændringsforslag 101
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Medlemsstaterne bør foretrække de 
foranstaltninger, der i væsentlig grad vil 
bidrage til de afskedigede arbejdstageres 
beskæftigelsesegnethed, når de udformer 
den koordinerede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, gennem 
efteruddannelse, omskoling eller 
udvikling af iværksætterforløb. 
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at 
mindst 70 % af de tiltænkte arbejdstagere 
vender tilbage til beskæftigelse eller til nye 
aktiviteter senest 12 måneder efter 
ansøgningsdatoen.

Or. it

Ændringsforslag 102
Edit Bauer

Forslag til forordning
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Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 103
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 104
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
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Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 105
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. lt

Ændringsforslag 106
Mara Bizzotto
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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) En af årsagerne til underudnyttelsen 
af EGF er, som Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg har 
bemærket, at proceduren for anvendelse 
af fonden er kendetegnet ved overdreven 
langsomhed og administrativ 
kompleksitet. For at støtte de afskedigede 
arbejdstagere effektivt og hurtigt bør 
medlemsstaterne med støtte fra alle de 
involverende forvaltningsniveauer og 
repræsentanterne for det organiserede 
civilsamfund bestræbe sig på at forelægge 
fuldstændige og rettidige ansøgninger. Det 
bør kun undtagelsesvist og tidsbegrænset 
være muligt at levere yderligere 
oplysninger.

Or. it

Ændringsforslag 107
Thomas Mann

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) For at støtte de afskedigede 
arbejdstagere effektivt og hurtigt bør 
medlemsstaterne gøre deres bedste for at 
forelægge fuldstændige ansøgninger. Dette 
kan fremmes ved bilateralt proaktivt 
samspil og klar kommunikation mellem 
Kommissionen og de nationale 
forvaltningsmyndigheder. Kommissionen 
bør hurtigt beslutte, om den vil acceptere 
eller afvise ansøgningerne for at sikre 
fondens effektivitet. Det bør kun 
undtagelsesvist og tidsbegrænset være 
muligt at levere yderligere oplysninger.
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Or. de

Ændringsforslag 108
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 109
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der bør iværksættes informations- og 
kommunikationsaktiviteter vedrørende 
EGF-sager, -virke og -resultater. For at 
sikre en mere omfattende information af 
borgerne og navnlig udbrede kendskabet 
til dette instrument blandt SMV'ernes 
arbejdstagere og indehavere opfordres der
også til, at de ressourcer, der er afsat til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning, inddrager ikke alene 
samtlige nationale forvaltningsniveauer, 
men også repræsentanterne for det 
organiserede civilsamfund. Med deres 
grundige kendskab til de økonomiske 
sektorer og til karakteristikaene for 
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af at disse vedrører de generelle 
målsætninger i denne forordning.

territoriet og den menneskelige kapital er 
disse afgørende ikke alene for samlingen 
af de fornødne oplysninger til anvendelse 
af instrumentet, men også for at kunne 
iværksætte mere effektive 
interventionsforanstaltninger i samråd 
med det tilsvarende forvaltningsniveau.

Or. it

Ændringsforslag 110
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Selv om mange SMV'er er nødt til at 
tackle problemer, hvorpå EGF ville kunne 
give en konkret løsning, er de som regel 
for små og råder over alt for beskedne 
ressourcer til at være fuldstændigt 
informeret omkring de muligheder, som 
EU kan tilbyde i bestemte situationer.
SMV'erne har ofte end ikke kendskab til 
eksistensen af denne fond og kan følgelig 
ikke udnytte den. Det er derfor nødvendigt 
at iværksætte en vidtrækkende 
informationskampagne, som skal være 
struktureret efter territorier og sektorer, 
for at informere SMV'er, indehavere og 
brancheforeninger om de muligheder, 
som EGF byder på.

Or. it

Ændringsforslag 111
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
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Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) For at sikre, at Unionens udtryk for 
solidaritet med arbejdstagere ikke bringes i 
fare gennem manglende ressourcer til 
medlemsstaternes samfinansiering, bør 
samfinansieringssatsen gradueres, dvs. en 
støtte på maksimalt 50 % af 
omkostningerne til pakken og dens 
gennemførelse som en standardsats, med 
mulighed for at hæve denne sats til 95 % 
for ansøgninger fra de medlemsstater, på 
hvis område mindst én region på NUTS II-
niveau er støtteberettiget under 
strukturfondenes konvergensmål, og fra 
medlemsstater, hvor der observeres en 
eksponentiel stigning i 
arbejdsløshedstallene.

Or. pt

Ændringsforslag 112
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) For at sikre, at Unionens udtryk for 
solidaritet med arbejdstagere ikke bringes i 
fare gennem manglende ressourcer til 
medlemsstaternes samfinansiering, bør 
samfinansieringssatsen gradueres, dvs. en 
støtte på maksimalt 75 % af 
omkostningerne til pakken og dens 
gennemførelse som en standardsats, med 
mulighed for at hæve denne sats til 85 % 
for ansøgninger fra de medlemsstater, på 
hvis område mindst én region på NUTS II-
niveau er støtteberettiget under 
strukturfondenes konvergensmål.

Or. it



PE492.873v01-00 36/126 AM\908775DA.doc

DA

Ændringsforslag 113
Edit Bauer

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) For at sikre, at Unionens udtryk for 
solidaritet med arbejdstagere ikke bringes i 
fare gennem manglende ressourcer til 
medlemsstaternes samfinansiering, bør 
samfinansieringssatsen gradueres, dvs. en 
støtte på maksimalt 50 % af 
omkostningerne til pakken og dens 
gennemførelse som en standardsats, med 
mulighed for at hæve denne sats til 60 % 
for ansøgninger fra de medlemsstater, på 
hvis område mindst én region på NUTS II-
niveau er støtteberettiget under 
strukturfondenes konvergensmål, og hvis 
de relevante arbejdstagere kommer fra 
denne region, samt op til 85 % i tilfælde 
af ansøgninger indsendt af en 
medlemsstat, som modtager økonomisk
støtte fra Den Europæiske Finansielle 
Stabilitetsfacilitet.

Or. en

Ændringsforslag 114
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre, at Unionens udtryk for 
solidaritet med arbejdstagere ikke bringes i 
fare gennem manglende ressourcer til 
medlemsstaternes samfinansiering, bør 
samfinansieringssatsen gradueres, dvs. en 
støtte på maksimalt 50 % af 

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

omkostningerne til pakken og dens 
gennemførelse som en standardsats, med 
mulighed for at hæve denne sats til 75 % 
for ansøgninger fra de medlemsstater, på 
hvis område mindst én region på NUTS II-
niveau er støtteberettiget under 
strukturfondenes konvergensmål.

Or. lt

Ændringsforslag 115
Edit Bauer

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) For at gøre det lettere at gennemføre 
denne forordning bør udgifterne være 
støtteberettiget fra den dato, på hvilken en 
medlemsstat begynder at yde 
individualiserede tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 116
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 117
Edit Bauer

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 118
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 119
Evelyn Regner

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 120
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) I de afskedigede arbejdstageres 
interesse bør medlemsstaterne og de EU-
institutioner, der er inddraget i 
beslutningstagningsprocessen i forbindelse 
med EGF, gøre deres bedste for at 
begrænse behandlingstiden og forenkle 
procedurerne. Det bemærkes imidlertid, at 
længden af ansøgnings- og 
beslutningstagningsprocessen skyldes 
instrumentets supranationale karakter, og 
at en forkortelse kunne føre til problemer 
med ansvaret.
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Or. en

Ændringsforslag 121
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Midtvejsevalueringen af 
effektiviteten og bæredygtigheden af 
resultaterne bør omfatte en vurdering af 
indarbejdelsen af dette instrument i Den 
Europæiske Socialfond som en hurtig 
interventionsakse, navnlig med hensyn til 
dets budget- og forvaltningsmæssige 
konsekvenser med henblik på at øge 
sammenhængen og komplementariteten, 
afkorte beslutningstagningsprocessen og 
forenkle og effektivisere ESAF-
ansøgninger, eftersom ESAF kan drage 
fordel af ESF-strukturer, -procedurer og -
forvaltnings- og kontrolsystemer samt 
ESF-forenklinger på områder som 
støtteberettigede omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 122
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Det Europæiske 
Overvågningscenter for Forandringer, 
som har sæde i EU's agentur Eurofound i 
Dublin, bistår Kommissionen og 
medlemsstaten i kvalitative og kvantitative 
analyser.
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Or. en

Ændringsforslag 123
Edit Bauer

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Det Europæiske 
Overvågningscenter for Forandringer, 
som har sæde i EU's agentur Eurofound i 
Dublin, bistår Kommissionen og 
medlemsstaten i kvalitative og kvantitative 
analyser for at bidrage til evalueringen af 
tendenser inden for globalisering og 
udnyttelse af støtte fra EGF.

Or. en

Ændringsforslag 124
Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Det Europæiske 
Overvågningscenter for Forandringer, 
som har sæde i EU's agentur Eurofound i 
Dublin, bistår Kommissionen og 
medlemsstaten i kvalitative og kvantitative 
analyser for at bidrage til evalueringen af 
ansøgninger om støtte fra EGF.

Or. en

Ændringsforslag 125
Marian Harkin
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Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) Det Europæiske 
Overvågningscenter for Forandringer, 
som har sæde i EU's agentur Eurofound i 
Dublin, har et godt udgangspunkt for at 
gennemføre konsekvensanalyser af aktive 
arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger.
Evalueringer af merværdien i EGF i de 
enkelte omstruktureringssager vil kræve 
tidlig involvering og yderligere finansielle 
ressourcer, for at Eurofound kan løse 
denne nye opgave, hvis Kommissionen 
anmoder om det.

Or. en

Ændringsforslag 126
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med denne forordning oprettes Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Bæredygtighed (ESAF) som en integreret 
del af Den Europæiske Socialfond med 
det formål at oprette et værktøj til hurtig 
intervention i perioden for den flerårige 
finansielle ramme fra den 1. januar 2014 
til den 31. december 2020 og perioden for 
strukturfondene.

Or. en

Begrundelse

Integrationen af EGF i ESA skaber øget sammenhæng, fremmer komplementaritet mellem 
forebyggende og helbredende foranstaltninger og forkorter beslutningstagningsprocessen.
Det forenkler og effektiviserer forvaltningen af de enkelte EGF-ansøgninger, eftersom EGF 
kan drage fordel af ESF's strukturer og procedurer i medlemsstaterne samt ESF's 
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forvaltnings- og kontrolsystemer på en mere direkte måde.

Ændringsforslag 127
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Formålet med ESAF er at bidrage til 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
social samhørighed, beskæftigelse i 
Unionen og fremme af en smidig 
overgang til en bæredygtig økonomi ved 
at give Unionen mulighed for at udvise 
solidaritet med de arbejdstagere, der 
afskediges, og hjælpe dem økonomisk med 
hurtigt at vende tilbage til bæredygtig 
kvalitetsbeskæftigelse og til social 
samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 128
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Formålet med EGF er at bidrage til 
økonomisk vækst og beskæftigelse ved at
give en effektiv og hurtig støtte til alle de 
arbejdstagere, som har mistet deres job
som følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdenshandelsmønstrene,
forandringer i virksomhedsforvaltning,
der fremmer flytning af produktionen til 
områder, hvor lønomkostningerne er 
lavere, handelsaftaler, der påvirker 
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hurtigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet 
eller med at ændre eller tilpasse deres 
landbrugsaktiviteter.

landbruget, eller en uventet krise, og 
hjælpe dem økonomisk enten med hurtigt 
at vende tilbage til arbejdsmarkedet 
gennem en opgradering af færdighederne 
eller en overførsel af nye kapaciteter 
(også iværksættermæssige) eller med at 
ændre eller tilpasse deres 
landbrugsaktiviteter.

Or. it

Ændringsforslag 129
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Formålet med EGF er at bidrage til 
økonomisk vækst og beskæftigelse i 
Unionen ved at give Unionen mulighed for 
at udvise solidaritet med de arbejdstagere, 
der afskediges som følge af 
gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, der kan 
tilskrives globaliseringen, eller en uventet 
krise, og hjælpe dem økonomisk med 
hurtigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet 
og garantere et job eller en uddannelse og 
efteruddannelse for unge i Europa, som 
oplever problemer, når de skal i 
beskæftigelse, som følge af 
globaliseringen og en uventet krise.

Or. de

Ændringsforslag 130
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 131
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Formålet med EGF er at bidrage til 
økonomisk vækst og beskæftigelse i 
Unionen ved at give Unionen mulighed for 
at udvise solidaritet med de arbejdstagere, 
der afskediges som følge af 
gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, der kan 
tilskrives globaliseringen, handelsaftaler
eller en uventet krise, og hjælpe dem 
økonomisk med hurtigt at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet eller med at ændre eller 
tilpasse deres aktiviteter, men også ved at 
støtte arbejdstagere i virksomheder, der 
kommer ud for alvorlige økonomiske 
forstyrrelser, som udgør en risiko for et 
betydeligt antal arbejdstageres job i en 
eller flere regioner eller lande gennem 
omstruktureringer.
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Or. fr

Ændringsforslag 132
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 133
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Foranstaltninger, der får økonomisk støtte 
af fonden, jf. artikel 2, litra a) og b), har til 
formål at sikre effektiv og hurtig 
integration af de relevante arbejdstagere
på arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 134
Thomas Mann

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Foranstaltninger, der får økonomisk støtte 
af fonden, jf. artikel 2, litra a) og b), har til 
formål at sikre, at mindst 50 % af de 
arbejdstagere, der deltager i disse 
foranstaltninger, finder langsigtet 
beskæftigelse inden udgangen af 
gennemførelsesperioden. Hvis dette mål 
ikke nås, skal der gennemføres 
vurderinger, ligesom der skal fremsættes 
forslag til forbedringer i lignende sager i 
fremtiden.

Or. de

Ændringsforslag 135
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Foranstaltninger, der får økonomisk støtte 
af fonden, jf. artikel 2, litra a), b) og c), har 
til formål at sikre, at mindst 50 % af de 
arbejdstagere, der deltager i disse 
foranstaltninger, finder bæredygtig
beskæftigelse inden udgangen af 
gennemførelsesperioden.

Or. fr

Ændringsforslag 136
Edit Bauer

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Foranstaltninger, der får økonomisk støtte 
af fonden, jf. artikel 2, litra a) og b), har til 
formål at sikre, at mindst 50 % af de 
arbejdstagere, der deltager i disse 
foranstaltninger, vender tilbage til 
beskæftigelse eller finder en ny aktivitet 
inden for seks måneder efter 
gennemførelsen af foranstaltningerne.

Or. en

Ændringsforslag 137
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. lt

Ændringsforslag 138
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
som følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, 

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

regionale eller nationale økonomi

Or. en

Ændringsforslag 139
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
som følge af økonomiske omvæltninger, 
der f.eks. kan tilskrives globaliseringen, 
teknologiske ændringer og innovation og 
det indre markeds integration, hvor disse 
afskedigelser har en betydelig negativ 
indvirkning på den lokale, regionale eller 
nationale økonomi

Or. en

Ændringsforslag 140
Ria Oomen-Ruijten

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
som følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, der 

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

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

Or. nl

Ændringsforslag 141
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 142
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 143
Ria Oomen-Ruijten

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Ændringsforslag 144
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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sådanne produkter på EU-plan eller 
eventuelt på nationalt eller regionalt plan.

Or. pt

Ændringsforslag 145
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 146
Ria Oomen-Ruijten

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) arbejdstagere, der har ændret eller 
tilpasset deres hidtidige 
landbrugsaktiviteter i en periode efter 
paraferingen af den handelsaftale, der er 

udgår
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indgået af Unionen, og som indeholder 
handelsliberaliseringsforanstaltninger for 
den pågældende landbrugssektor, og som 
ophører tre år efter den fulde 
gennemførelse af disse foranstaltninger, 
forudsat at disse handelsforanstaltninger 
har ført til en væsentlig stigning i 
importen til Unionen af et 
landbrugsprodukt eller -produkter, 
ledsaget af et betydeligt fald i priserne på 
sådanne produkter på EU-plan eller 
eventuelt på nationalt eller regionalt plan.

Or. nl

Ændringsforslag 147
Philippe Boulland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 148
Evelyn Regner
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) unge, som oplever problemer, når de 
skal i beskæftigelse, som følge af krisen 
og globaliseringen, og som søger arbejde, 
uddannelse eller efteruddannelse.

Or. de

Ændringsforslag 149
Frédéric Daerden

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) arbejdstagere i sektorer, der kommer 
ud for alvorlige økonomiske forstyrrelser
og modtager øget sektorstøtte efter 
Kommissionen afgørelse i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 4, stk. 3.
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ledsaget af et betydeligt fald i priserne på 
sådanne produkter på EU-plan eller 
eventuelt på nationalt eller regionalt plan.

Or. fr

Ændringsforslag 150
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 151
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) arbejdstagere, hvis ansættelse er 
tidsbegrænset, jf. Rådets direktiv 
1999/70/EF24, hvis ansættelseskontrakt 
eller -forhold er i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra a) eller b), og som 
ophører og ikke fornyes inden for den 
periode, der er fastsat i de samme 
bestemmelser i artikel 4, eller

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 152
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) vikaransatte, der er defineret i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/104/EF25 om vikararbejde, 
hvis brugervirksomhed er en virksomhed, 
jf. artikel 4, stk. 1, litra a) og b), og hvis 
udsendelse til brugervirksomheden 
ophører og ikke fornyes inden for den 
frist, som er fastsat i de samme 
bestemmelser i artikel 4, eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 153
Edit Bauer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 154
Frédéric Daerden

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(d) ejere og ledere af meget små
virksomheder og selvstændige 
arbejdstagere (herunder landmænd).

Or. fr

Ændringsforslag 155
Edit Bauer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(d) ejere og ledere af små og mellemstore 
virksomheder og selvstændige 
arbejdstagere og landmænd samt alle 
medlemmer af deres husstand, som er 
aktive i virksomheden, og som har opgivet 
deres nuværende beskæftigelse.

Or. en
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Ændringsforslag 156
Philippe Boulland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 157
Phil Bennion

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

EGF bør gælde landmænd på samme måde som andre sektorer.
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Ændringsforslag 158
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(d) ejere og ledere af meget små, små og 
mellemstore virksomheder og selvstændige 
arbejdstagere (herunder landmænd)

Or. en

Ændringsforslag 159
Vilija Blinkevičiūtė

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. lt



PE492.873v01-00 60/126 AM\908775DA.doc

DA

Ændringsforslag 160
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 161
Ria Oomen-Ruijten

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Ændringsforslag 162
Frédéric Daerden
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) "omstrukturering": enhver 
reorganisering af strukturen, 
arbejdsprocesserne og organiseringen af 
stedet med en kvantitativ eller kvalitativ 
indvirkning på beskæftigelsen

Or. fr

Ændringsforslag 163
Mara Bizzotto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 164
Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) mindst 250 afskedigelser i løbet af en 
firemåneders periode i en virksomhed i en 
medlemsstat, inklusive afskedigelser hos 
leverandører eller hos producenter i 
efterfølgende produktionsled,
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Or. fr

Ændringsforslag 165
Vilija Blinkevičiūtė

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) mindst 300 afskedigelser i løbet af en 
firemåneders periode i en virksomhed i en 
medlemsstat, inklusive afskedigelser hos 
leverandører eller hos producenter i 
efterfølgende produktionsled,

Or. lt

Ændringsforslag 166
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



AM\908775DA.doc 63/126 PE492.873v01-00

DA

Ændringsforslag 167
Mara Bizzotto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 168
Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) mindst 250 afskedigelser i løbet af en 
nimåneders periode, især i små og 
mellemstore virksomheder, der er aktive i 
en økonomisk sektor, som er defineret på 
NACE (rev 2)-hovedgruppeniveau, og som 
befinder sig i en region eller to 
sammenhængende regioner på NUTS II-
niveau, eller i mere end to 
sammenhængende regioner på NUTS II-
niveau, under forudsætning af at der er 
afskediget over 250 arbejdstagere i to af de 
kombinerede regioner.

Or. fr
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Ændringsforslag 169
Vilija Blinkevičiūtė

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) mindst 300 afskedigelser i løbet af en 
nimåneders periode, især i små og 
mellemstore virksomheder, der er aktive i 
en økonomisk sektor, som er defineret på 
NACE (rev 2)-hovedgruppeniveau, og som 
befinder sig i en region eller to 
sammenhængende regioner på NUTS II-
niveau, eller i mere end to 
sammenhængende regioner på NUTS II-
niveau, under forudsætning af at der er 
afskediget over 300 arbejdstagere i to af de 
kombinerede regioner.

Or. lt

Ændringsforslag 170
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mindst 500 afskedigelser i løbet af en 
tolvmåneders periode, især i små og 
mellemstore virksomheder, der er aktive i 
en økonomisk sektor i en medlemsstat, 
hvor der observeres en eksponentiel 
stigning i arbejdsløshedsprocenterne.

Or. pt

Ændringsforslag 171
Inês Cristina Zuber
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 172
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen, for så vidt angår 
landmænd, efter paraferingen af en 
handelsaftale og ud fra de tilgængelige 
oplysninger, data og analyser, anser det 
for sandsynligt, at betingelserne for støtte 
i henhold til artikel 2, litra c), er opfyldt 
for et betydeligt antal landmænd, vedtager 
den delegerede retsakter, jf. artikel 24, 
som fastlægger de støtteberettigede 

udgår
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sektorer eller produkter, beskriver de 
eventuelle berørte geografiske områder, 
fastsætter et maksimalt beløb for eventuel 
støtte på EU-plan, referenceperioderne og 
betingelserne for støtteberettigelse for 
landmænd og fristerne for 
støtteberettigelse for udgifter samt den 
frist, inden for hvilken ansøgningerne 
skal indsendes, og, om fornødent, 
indholdet af disse ansøgninger, jf. artikel 
8, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 173
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. nl
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Ændringsforslag 174
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 175
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen, for så vidt angår 
landmænd, efter paraferingen af en 
handelsaftale og ud fra de tilgængelige 
oplysninger, data og analyser, anser det for 
sandsynligt, at betingelserne for støtte i 
henhold til artikel 2, litra c), er opfyldt for 
et betydeligt antal landmænd, vedtager 

3. Når Kommissionen ud fra de 
tilgængelige oplysninger, data og analyser
og efter at have hørt den relevante 
europæiske industri og 
arbejdsmarkedsorganisationerne mener, 
at en bestemt sektor kommer ud for
alvorlige økonomiske forstyrrelser, som 
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den delegerede retsakter, jf. artikel 24,
som fastlægger de støtteberettigede 
sektorer eller produkter, beskriver de 
eventuelle berørte geografiske områder, 
fastsætter et maksimalt beløb for eventuel 
støtte på EU-plan, referenceperioderne og 
betingelserne for støtteberettigelse for 
landmænd og fristerne for 
støtteberettigelse for udgifter samt den 
frist, inden for hvilken ansøgningerne skal 
indsendes, og, om fornødent, indholdet af 
disse ansøgninger, jf. artikel 8, stk. 2.

udgør en risiko for et betydeligt antal 
arbejdstageres job i en eller flere regioner 
eller lande gennem omstruktureringer, 
vedtager den en afgørelse, som fastlægger 
den relevante sektor, beskriver de 
eventuelle berørte geografiske områder, 
fastsætter referenceperioderne og 
betingelserne for støtteberettigelse for 
arbejdstagere og fastsætter arten af og 
fristerne for støtteberettigelse for udgifter 
samt den frist, inden for hvilken 
ansøgningerne skal indsendes, og, om 
fornødent, indholdet af disse ansøgninger i 
tillæg til artikel 8, stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 176
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 177
Edit Bauer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Såfremt ejere og ledere af små og 
mellemstore virksomheder, selvstændige 
arbejdstagere og landmænd ikke længere 
udøver deres aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 178
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 179
Vilija Blinkevičiūtė
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Såfremt selvstændige arbejdstagere 
ændrer eller for landmændenes 
vedkommende tilpasser deres hidtidige 
aktiviteter, opfattes sådanne situationer 
som afskedigelser i forbindelse med denne 
forordning.

Or. lt

Ændringsforslag 180
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Ændringsforslag 181
Phil Bennion

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Såfremt ejere og ledere af meget små, 
små og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere ændrer eller for 

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

hidtidige aktiviteter, opfattes sådanne 
situationer som afskedigelser i forbindelse 
med denne forordning.

Or. en

Begrundelse

EGF bør gælde landmænd på samme måde som andre sektorer.

Ændringsforslag 182
Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 183
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 184
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 185
Vilija Blinkevičiūtė

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. lt
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Ændringsforslag 186
Edit Bauer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 187
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 188
Phil Bennion

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den specifikke henvisning til landmænd bør udgå. EGF bør gælde landmænd på samme måde 
som andre sektorer. Disse omstændigheder dækkes navnlig under søjle II i den fælles 
landbrugspolitik.

Ændringsforslag 189
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) For ejere og ledere af meget små, små 
og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere (herunder 
landmænd), beregnes afskedigelserne 
enten fra datoen for aktiviteternes ophør, 
for så vidt som det er forårsaget af én af de 
i artikel 2 nævnte faktorer og fastslået i 

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

lov eller administrative bestemmelser, eller 
fra den dato, som Kommissionen har 
fastsat i sin delegerede retsakt, der er 
vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3.

Or. de

Ændringsforslag 190
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 191
Frédéric Daerden

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) For ejere og ledere af meget små, små 
og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere (herunder 
landmænd), beregnes afskedigelserne enten 
fra datoen for aktiviteternes ophør, for så 

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

så vidt som det er forårsaget af én af de i 
artikel 2 nævnte faktorer og fastslået i 
henhold til national lov eller administrative 
bestemmelser, eller fra den dato, som 
Kommissionen har fastsat i sin afgørelse, 
der er vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 
3.

Or. fr

Ændringsforslag 192
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 193
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pt
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Ændringsforslag 194
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 195
Ria Oomen-Ruijten

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 196
Philippe Boulland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) landmænd, der ændrer eller tilpasser 
deres hidtidige landbrugsaktiviteter som 

udgår
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følge af Unionens parafering af en 
handelsaftale, der er omtalt i den 
delegerede retsakt, der er vedtaget i 
henhold til artikel 4, stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 197
Frédéric Daerden

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) arbejdstagere i en sektor præget af 
alvorlige forstyrrelser, som defineret i 
Kommissionens afgørelse i henhold til 
artikel 4, stk. 3, som risikerer afskedigelse 
eller allerede er blevet afskediget under de 
omstændigheder, som er fastsat i denne 
forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 198
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 199
Phil Bennion

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den specifikke henvisning til landmænd bør udgå. EGF bør gælde landmænd på samme måde 
som andre sektorer. Disse omstændigheder dækkes navnlig under søjle II i den fælles 
landbrugspolitik.

Ændringsforslag 200
Edit Bauer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

inklusive informations- og 
kommunikationsteknologi og attestering af 
erhvervede kvalifikationer.

Or. en

Ændringsforslag 201
Phil Bennion

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) Hjælp til jobsøgning,
erhvervsvejledning, rådgivning, 
mentorordning, hjælp til outsourcing, 
fremme af iværksætteri, hjælp til at blive 
selvstændig og til etablering af 
virksomheder, samarbejdsaktiviteter, 
skræddersyet uddannelse og omskoling, 
inklusive informations- og 
kommunikationsteknologi og attestering af 
erhvervede kvalifikationer.

Or. en

Begrundelse

Den specifikke henvisning til landmænd bør udgå. EGF bør gælde landmænd på samme måde 
som andre sektorer. Disse omstændigheder dækkes navnlig under søjle II i den fælles 
landbrugspolitik.

Ændringsforslag 202
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 203
Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 204
Edit Bauer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 205
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 206
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 207
Evelyn Regner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 208
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 209
Vilija Blinkevičiūtė

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. lt

Ændringsforslag 210
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) Foranstaltninger, der især skal fremme 
ugunstigt stillede arbejdstagere.

Or. pt

Ændringsforslag 211
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 212
Mara Bizzotto

Forslag til forordning



PE492.873v01-00 86/126 AM\908775DA.doc

DA

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 213
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) Foranstaltninger, der især skal fremme 
ugunstigt stillede eller ældre arbejdstagere, 
med henblik på at beholde dem på 
arbejdsmarkedet eller få dem til at vende 
tilbage dertil, herunder foranstaltninger til 
forbedring af arbejdsforholdene eller 
tilpasning af de relevante arbejdstageres 
arbejdsplads.

Or. en

Ændringsforslag 214
Vilija Blinkevičiūtė

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. lt

Ændringsforslag 215
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Omkostningerne ved investering i fysiske 
aktiver til selvstændig virksomhed og til 
etablering af virksomheder eller til ændret 
eller tilpasset aktivitet må ikke overstige 
25 000 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 216
Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 217
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den samordnede pakke af 
individualiserede tilbud er udviklet, så den 
tager hensyn til de underliggende årsager 
til afskedigelser og tager højde for 
fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og 
krævede færdigheder. Den samordnede 
pakke skal være fuldt ud forenelig med 
overgangen til en klimavenlig, 
klimarobust, ressourceeffektiv og 
miljømæssigt bæredygtig økonomi. 

Or. en

Ændringsforslag 218
Edit Bauer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 219
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 220
Edit Bauer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På den ansøgende medlemsstats initiativ 
kan der ydes økonomisk støtte til forbe-
redende arbejde, forvaltning, oplysning, 
offentlig omtale, kontrol- og rapporterings-
aktiviteter.

3. På den ansøgende medlemsstats initiativ 
kan der ydes økonomisk støtte på op til 
højst 5 % af det ansøgte støttebeløb til 
forberedende arbejde, forvaltning, 
oplysning, samarbejde mellem de 
ansvarlige arbejdsmarkedsparter 
(samarbejdsudvalg) og de arbejdstagere, 
som skal modtage støtte, offentlig omtale, 
kontrol- og rapporteringsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 221
Edit Bauer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten forelægger en 
fuldstændig ansøgning til Kommissionen 
senest 12 uger efter den dato, på hvilken 
betingelserne i artikel 4, stk. 1 eller 2, er 

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

opfyldt. I usædvanlige og behørigt 
dokumenterede tilfælde kan ansøgningen 
suppleres med yderligere oplysninger fra 
den ansøgende medlemsstat senest tre
måneder efter datoen for ansøgningen, 
hvorefter Kommissionen evaluerer 
ansøgningen på baggrund af de 
tilgængelige oplysninger. Kommissionen 
afslutter sin evaluering af ansøgningen 
senest 12 uger efter datoen for modtagelse 
af en fuldstændig ansøgning eller (i 
tilfælde af en ufuldstændig ansøgning) fire
måneder efter datoen for den oprindelige 
ansøgning, alt efter hvilken dato der ligger 
først.

Or. en

Ændringsforslag 222
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaten forelægger en 
fuldstændig ansøgning til Kommissionen 
senest 12 uger efter den dato, på hvilken 
betingelserne i artikel 4, stk. 1 eller 2, er 
opfyldt eller om fornødent inden den frist, 
der er fastsat af Kommissionen, jf. artikel 
4, stk. 3. I usædvanlige og behørigt 
dokumenterede tilfælde kan ansøgningen 
suppleres med yderligere oplysninger fra 
den ansøgende medlemsstat senest 12 uger
efter datoen for ansøgningen, hvorefter 
Kommissionen evaluerer ansøgningen på 
baggrund af de tilgængelige oplysninger. 
Kommissionen afslutter sin evaluering af 
ansøgningen senest seks uger efter datoen 
for modtagelse af en fuldstændig 
ansøgning eller (i tilfælde af en 
ufuldstændig ansøgning) 18 uger efter 
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måneder efter datoen for den oprindelige 
ansøgning, alt efter hvilken dato der ligger 
først.

datoen for den oprindelige ansøgning, alt 
efter hvilken dato der ligger først.

Or. fr

Ændringsforslag 223
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaten forelægger en 
fuldstændig ansøgning til Kommissionen 
senest 6 uger efter den dato, på hvilken 
betingelserne i artikel 4, stk. 1 eller 2, er 
opfyldt. I usædvanlige og behørigt 
dokumenterede tilfælde kan ansøgningen 
suppleres med yderligere oplysninger fra 
den ansøgende medlemsstat senest seks 
måneder efter datoen for ansøgningen, 
hvorefter Kommissionen evaluerer 
ansøgningen på baggrund af de 
tilgængelige oplysninger. Kommissionen
afslutter sin evaluering af ansøgningen 
senest 12 uger efter datoen for modtagelse 
af en fuldstændig ansøgning eller (i 
tilfælde af en ufuldstændig ansøgning) seks 
måneder efter datoen for den oprindelige 
ansøgning, alt efter hvilken dato der ligger 
først.

Or. en

Ændringsforslag 224
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 225
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten forelægger en 
fuldstændig ansøgning til Kommissionen 
senest 12 uger efter den dato, på hvilken 
betingelserne i artikel 4, stk. 1 eller 2, er 
opfyldt eller om fornødent inden den frist, 
der er fastsat af Kommissionen, jf. artikel 
4, stk. 3. I usædvanlige og behørigt 
dokumenterede tilfælde kan ansøgningen 
suppleres med yderligere oplysninger fra 
den ansøgende medlemsstat senest seks 

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

suppleres med yderligere oplysninger fra 
den ansøgende medlemsstat senest seks 
måneder efter datoen for ansøgningen, 
hvorefter Kommissionen evaluerer 
ansøgningen på baggrund af de 
tilgængelige oplysninger. Kommissionen 
afslutter sin evaluering af ansøgningen 
senest 12 uger efter datoen for modtagelse 
af en fuldstændig ansøgning eller (i 
tilfælde af en ufuldstændig ansøgning) seks 
måneder efter datoen for den oprindelige 
ansøgning, alt efter hvilken dato der ligger 
først.

Or. it

Ændringsforslag 226
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) En begrundet analyse af 
afskedigelserne. Denne analyse bygger på 
statistiske oplysninger og andre 
oplysninger på det mest hensigtsmæssige 
niveau for at dokumentere opfyldelsen af 
interventionskriterierne i artikel 4. Såfremt 
en virksomhed fortsætter sine aktiviteter 
efter afskedigelser, bør den fremlægge en 
detaljeret begrundelse for sine juridiske 
sociale forpligtelser i henhold til EU-
lovgivningen, national lovgivning eller 
kollektive aftaler og for de 
foranstaltninger, som virksomheden har 
truffet med henblik på at yde støtte til 
afskedigede arbejdstagere.
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Or. en

Ændringsforslag 227
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 228
Philippe Boulland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) En begrundet analyse af 
årsagssammenhængen mellem 

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 229
Frédéric Daerden

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) En begrundet analyse af 
årsagssammenhængen mellem 
afskedigelserne og de gennemgribende 
strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, eller de 
alvorlige forstyrrelser i den lokale, 
regionale eller nationale økonomi, som er 
forårsaget af en uventet krise, eller en ny 
markedssituation i landbrugssektoren i 
medlemsstaten, som er en følge af 
virkningerne af en handelsaftale, der er 
paraferet af Den Europæiske Union i 
overensstemmelse med artikel XXIV i 
GATT, eller en multilateral aftale, der er 
paraferet som led i Verdens-
handelsorganisationen, jf. artikel 4, stk. 3, 

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

interventionskriterierne i artikel 4.

Or. fr

Ændringsforslag 230
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Detaljerede oplysninger om 
opfyldelsen af betingelserne i artikel 7, 
stk. 1 a (nyt).

Or. en

Ændringsforslag 231
Mara Bizzotto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. it

Ændringsforslag 232
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 233
Mara Bizzotto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De anvendte fremgangsmåder ved 
høringen af arbejdstagerne eller deres 
repræsentanter, arbejdsmarkedets parter, 
lokale og regionale instanser eller andre 
relevante organisationer.

Or. it

Ændringsforslag 234
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) En erklæring om, at den anmodede 
EGF-støtte overholder de proceduremæs-
sige og materielle EU-bestemmelser om 
statsstøtte. Samt en erklæring om, at de 
individualiserede tilbud ikke erstatter 
foranstaltninger, som hører ind under 
virksomhedernes ansvarsområde i medfør 

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

Or. en

Ændringsforslag 235
Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) Kilderne til den nationale 
samfinansiering.

(i) Kilderne til den nationale 
samfinansiering eller forfinansiering.

Or. fr

Ændringsforslag 236
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 237
Philippe Boulland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) Om fornødent yderligere krav, som kan 
være fastsat i den delegerede retsakt, der 

udgår
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er vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 238
Vilija Blinkevičiūtė

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. lt

Ændringsforslag 239
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 240
Marije Cornelissen
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den ansøgende medlemsstat sikrer, at 
de ESF-programmer og den finansiering, 
der skal sikre, at EGF-foranstaltningerne 
kan fortsætte, er til stede.

Or. en

Ændringsforslag 241
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 242
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 243
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 244
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionens tekniske bistand 
omfatter information og vejledning af 

4. Kommissionens tekniske bistand 
omfatter information og vejledning af 



PE492.873v01-00 102/126 AM\908775DA.doc

DA

medlemsstaterne vedrørende anvendelse af, 
tilsyn med og evaluering af EGF. 
Kommissionen kan desuden orientere de 
europæiske og nationale 
arbejdsmarkedsparter om anvendelsen af 
EGF.

medlemsstaterne vedrørende anvendelse af, 
tilsyn med og evaluering af EGF. 
Kommissionen giver desuden de 
europæiske og nationale 
arbejdsmarkedsparter og de lokale og 
regionale instanser klare informationer 
og orienteringer om anvendelsen af EGF.

Or. it

Ændringsforslag 245
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 12 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Information, kommunikation og offentlig 
omtale

Information og kommunikation

Or. en

Ændringsforslag 246
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den ansøgende medlemsstat informerer 
og orienterer om de støttede 
foranstaltninger. Oplysningerne skal 
henvende sig til de arbejdstagere, der er 
tiltænkt støtte, lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
medierne og den brede offentlighed. Den 
ansøgende medlemsstat skal dele bedste
praksis med forskellige interessenter.

Or. en
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Ændringsforslag 247
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen gennemfører i samråd 
med medlemsstaterne, regionerne, de 
lokale instanser og repræsentanterne for 
det organiserede civilsamfund
informations- og 
kommunikationsaktiviteter, der sigter mod
at udbrede kendskabet til fonden blandt 
borgere og arbejdstagere i EU, forklare 
dens funktion, give eksempler på EGF-
sager og udbrede kendskabet til de 
opnåede resultater på en sådan måde, at 
der fremhæves bedste praksis, men der 
også peges på svaghederne i det, der er 
blevet foretaget i den foregående 
programmeringsperiode.

Or. it

Ændringsforslag 248
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen gennemfører 
informations- og 
kommunikationsaktiviteter om ESAF-
sager og -resultater [A1] baseret på 
objektive og uafhængige evalueringer
med det formål at effektivisere ESAF.

Or. en
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Ændringsforslag 249
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. it

Ændringsforslag 250
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 251
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 252
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 8, stk. 
3, og under særlig hensyntagen til antallet 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, de 
foreslåede foranstaltninger og de 
forventede omkostninger evaluerer og 
foreslår Kommissionen så hurtigt som 
muligt det eventuelle støttebeløbs størrelse 
inden for rammerne af de disponible 
midler. Beløbet må ikke overstige 50 % af 
de samlede anslåede omkostninger, der er 

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

Or. en

Ændringsforslag 253
Edit Bauer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 254
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 8, stk. 
3, og under særlig hensyntagen til antallet 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, de 
foreslåede foranstaltninger og de 
forventede omkostninger evaluerer og 
foreslår Kommissionen så hurtigt som 
muligt det eventuelle støttebeløbs størrelse 
inden for rammerne af de disponible 
midler. Beløbet må ikke overstige 60 % af 
de samlede anslåede omkostninger, der er 
omtalt i artikel 8, stk. 2, litra e), eller 75 % 
for ansøgninger fra en medlemsstat, på hvis 
område mindst én region på NUTS II-
niveau er "mindre udviklet" med henblik 
på strukturfondene. Kommissionen vil i 
sin evaluering af sådanne ansøgninger 
afgøre, om samfinansieringssatsen på 75 % 
er berettiget.

Or. it

Ændringsforslag 255
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 8, stk. 
3, og under særlig hensyntagen til antallet 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, de 
foreslåede foranstaltninger og de 
forventede omkostninger evaluerer og 
foreslår Kommissionen så hurtigt som 

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

muligt det eventuelle støttebeløbs størrelse 
inden for rammerne af de disponible 
midler. Beløbet må ikke overstige 50 % af 
de samlede anslåede omkostninger, der er 
omtalt i artikel 8, stk. 2, litra e), eller 75 % 
for ansøgninger fra en medlemsstat, på hvis 
område mindst én region på NUTS II-
niveau er støtteberettiget under 
strukturfondenes konvergensmål. 
Kommissionen vil i sin evaluering af 
sådanne ansøgninger afgøre, om 
samfinansieringssatsen på 75 % er 
berettiget.

Or. lt

Ændringsforslag 256
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 8, stk. 
3, og under særlig hensyntagen til antallet 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, de 
foreslåede foranstaltninger og de 
forventede omkostninger evaluerer og 
foreslår Kommissionen så hurtigt som 
muligt det eventuelle støttebeløbs størrelse 
inden for rammerne af de disponible 
midler. Beløbet må ikke overstige 50 % af 
de samlede anslåede omkostninger, der er 
omtalt i artikel 8, stk. 2, litra e), eller 95 % 
for ansøgninger fra en medlemsstat, på hvis 
område mindst én region på NUTS II-
niveau er støtteberettiget under 
strukturfondenes konvergensmål, og fra 
medlemsstater, hvor der observeres en 
eksponentiel stigning i 
arbejdsløshedsprocenterne.

Or. pt
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Ændringsforslag 257
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 65 % af de samlede anslåede 
omkostninger, der er omtalt i artikel 8, 
stk. 2, litra e), eller

Or. fr

Ændringsforslag 258
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 50 % af de samlede anslåede 
omkostninger, der er omtalt i artikel 8, 
stk. 2, litra e), eller

Or. en

Ændringsforslag 259
Edit Bauer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 50 % af de samlede anslåede 
omkostninger, der er omtalt i artikel 8, 
stk. 2, litra e), eller

Or. en
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Ændringsforslag 260
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 75 % af disse omkostninger for 
ansøgninger fra en medlemsstat, på hvis 
område mindst én region på NUTS II-
niveau hører under kategorien "mindre 
udviklede regioner" som fastlagt i 
forordning XX/XXXX, eller

Or. fr

Ændringsforslag 261
Edit Bauer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 60 % af disse omkostninger for 
ansøgninger fra en medlemsstat, på hvis 
område mindst én region på NUTS II-
niveau hører under kategorien "mindre 
udviklede regioner" som fastlagt i 
forordning XX/XXXX, eller

Or. en

Ændringsforslag 262
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 1 – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 65 % af disse omkostninger for 
ansøgninger fra en medlemsstat, på hvis 
område mindst én region på NUTS II-
niveau hører under kategorien "mindre 
udviklede regioner" som fastlagt i 
forordning XX/XXX, eller

Or. en

Ændringsforslag 263
Edit Bauer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 85 % af disse omkostninger for 
ansøgninger fra en medlemsstat, der 
modtager økonomisk støtte under en af 
betingelserne i artikel 77 i forordning 
(EF) nr. 1083/2006, eller fra den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

Or. en

Ændringsforslag 264
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 80 % af disse omkostninger for 
ansøgninger fra en medlemsstat, der 
modtager økonomisk støtte under en af 
betingelserne i artikel 77 i forordning 
(EF) nr. 1083/20061, eller fra den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet
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Or. fr

Ændringsforslag 265
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 75 % af disse omkostninger for 
ansøgninger fra en medlemsstat, der 
modtager støtte under en af betingelserne 
i artikel 77 i forordning (EF) nr. 
1083/2006 eller fra den europæiske 
finansielle stabilitetsfacilitet

Or. en

Ændringsforslag 266
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 35 % af disse omkostninger for 
ansøgninger fra en medlemsstat, på hvis 
område ingen regioner på NUTS II-
niveau hører under kategorien "mindre 
udviklede regioner" som fastlagt i 
forordning XX/XXX, og hvis ledighed 
ligger mindst 3 % under EU's 
gennemsnitlige ledighed ifølge de senest 
offentliggjorte tal fra Eurostat.

Or. en

Ændringsforslag 267
Inês Cristina Zuber
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Såfremt Kommissionen på grundlag af 
vurderingen omhandlet i artikel 8, stk. 3, 
konkluderer, at betingelserne for 
økonomisk støtte ikke er opfyldt, 
underretter den inden for en frist på 10 
dage den ansøgende medlemsstat herom.

Or. pt

Ændringsforslag 268
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
National samfinansiering
De virksomheder og/eller sektorer, 
som er involveret i ansøgningen, 
bidrager med mindst 50 % af den 
samlede nationale samfinansiering. 
Den ansøgende medlemsstat vurderer, 
om en lavere samfinansieringssats fra 
virksomheder eller sektorer er 
berettiget på grundlag af den 
finansielle position for den 
virksomhed eller sektor, der er 
involveret i ansøgningen.

Or. en

Ændringsforslag 269
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 270
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 271
Marije Cornelissen
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 272
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 273
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. lt

Ændringsforslag 274
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it
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Ændringsforslag 275
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 276
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaten udfører de 
støtteberettigede foranstaltninger, der er 
fastlagt i artikel 6, så hurtigt som muligt, 
men ikke senere end 12 måneder efter 
datoen for ansøgningen i henhold til artikel 
8, stk. 1.

Or. it

Ændringsforslag 277
Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 278
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt
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Ændringsforslag 279
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 280
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) en beskrivelse af de foranstaltninger, 
der er iværksat og planlagt af de nationale, 
regionale eller lokale myndigheder, af EU-
midler, arbejdsmarkedets parter og 
virksomheder, herunder et overslag over, 
hvordan disse vil bidrage til 
arbejdstagernes tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet eller til nye aktiviteter.
Resultaterne af de 
reintegrationsforanstaltninger, som ESAF 
har finansieret, sammenlignes 
udtrykkeligt med resultaterne af 
reintegrationsforanstaltningerne uden 
ESAF-støtte.

Or. en
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Ændringsforslag 281
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 282
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

støttede foranstaltninger, procenten for 
arbejdstagernes tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet pr. medlemsstat,
herunder komplementariteten med 
foranstaltninger, der modtager EU-støtte 
fra andre, navnlig ESF, og om opgørelsen 
over den tildelte økonomiske støtte. 
Rapporten skal også indeholde 
dokumentation for de ansøgninger, der er 
blevet afvist eller reduceret som følge af 
manglende bevillinger eller manglende 
opfyldelse af kriterierne.

Or. pt

Ændringsforslag 283
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) en midtvejsevaluering af de opnåede 
resultaters effektivitet og bæredygtighed 
senest den 30. juni 2018. Denne 
evaluering bør omfatte en vurdering af 
indarbejdelsen af dette instrument i Den 
Europæiske Socialfond som en hurtig 
interventionsakse, navnlig med hensyn til 
dets budget- og forvaltningsmæssige 
konsekvenser med henblik på at øge 
sammenhængen og komplementariteten, 
afkorte beslutningstagningsprocessen og 
forenkle og effektivisere ESAF-
ansøgninger, eftersom ESAF kan drage 
fordel af ESF-strukturer, procedurer og 
forvaltnings- og kontrolsystemer samt 
ESF-forenklinger på områder som 
støtteberettigede omkostninger.

Or. en
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Ændringsforslag 284
Edit Bauer

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Resultaterne af evalueringen fremsendes 
til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Regionsudvalget og 
arbejdsmarkedets parter til orientering.
Hvis det i evalueringen fastsættes, at 
målet i artikel 1 ikke er nået, refunderes 
den økonomiske støtte forholdsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 285
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 286
Inês Cristina Zuber
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Såfremt Kommissionen efter at have 
foretaget de nødvendige undersøgelser 
konkluderer, at en medlemsstat ikke har 
overholdt sine forpligtelser, jf. artikel 21, 
stk. 1, såfremt der ikke er indgået en aftale, 
og såfremt medlemsstaten ikke har 
foretaget de fornødne korrektioner inden 
udløbet af den frist, Kommissionen har 
fastsat, beslutter Kommissionen under 
hensyntagen til eventuelle bemærkninger 
fra medlemsstaten senest tre måneder efter 
udløbet af fristen i stk. 3 at foretage de 
fornødne korrektioner og annullerer hele 
eller en del af den økonomiske støtte fra 
EGF til den pågældende foranstaltning. 
Ethvert beløb, der er gået tabt som følge af 
en konstateret uregelmæssighed, inddrives, 
og hvis den ansøgende medlemsstat ikke 
tilbagebetaler beløbet inden for den 
fastsatte tidsfrist, betales der morarenter.

4. Såfremt Kommissionen efter at have 
foretaget de nødvendige undersøgelser 
konkluderer, at en medlemsstat ikke har 
overholdt sine forpligtelser, jf. artikel 21, 
stk. 1, såfremt der ikke er indgået en aftale, 
og såfremt medlemsstaten ikke har 
foretaget de fornødne korrektioner inden 
udløbet af den frist, Kommissionen har 
fastsat, beslutter Kommissionen under 
hensyntagen til eventuelle bemærkninger 
fra medlemsstaten senest tre måneder efter 
udløbet af fristen i stk. 3 at foretage de 
fornødne korrektioner og annullerer hele 
eller en del af den økonomiske støtte fra 
EGF til den pågældende foranstaltning. 
Ethvert beløb, der er gået tabt som følge af 
en konstateret uregelmæssighed, inddrives.

Or. pt

Ændringsforslag 287
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. pt

Ændringsforslag 288
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 289
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 290
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 291
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 
2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
den frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

udgår

Or. pt


