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Ändringsförslag 54
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 55
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter (2014–2020)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
Europeiska fonden för justering för 
hållbarhet (2014–2020)
(Denna ändring berör hela texten.)

Or. en

Ändringsförslag 56
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
Europeiska fonden för justering för 

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
Europeiska fonden för justering för 
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globaliseringseffekter (2014–2020) globaliseringseffekter, kriser och 
omstruktureringar (2014–2020)

(Denna ändring berör hela texten.)

Or. fr

Ändringsförslag 57
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter (2014–2020)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
Europeiska fonden för justering för kriser 
(2014–2020)

(Denna ändring berör hela texten.)

Or. fr

Ändringsförslag 58
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Titeln 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter (2014–2020)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
Europeiska fonden för justering för
omstruktureringar (2014–2020)

(Denna ändring berör hela texten.)

Or. fr

Ändringsförslag 59
Frédéric Daerden
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Förslag till förordning
Beaktandeled 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv […] om information 
till och samråd med arbetstagare, 
planering och hantering av 
omstruktureringar, 

Or. fr

Ändringsförslag 60
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Under tvåårsperioden 2009–2010 har 
fonden lämnat bistånd till cirka 10 % av 
de arbetstagare som blivit avskedade inom 
unionen men endast lyckats återintegrera 
40 % av stödmottagarna. För att förbättra 
sin spridning och sin effektivitet måste 
fonden öka graden av medverkan från 
lokala och regionala myndigheter samt 
från företrädare för det civila samhället.

Or. it

Ändringsförslag 61
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Samtliga parter som varit involverade 
i fondens funktion har ända sedan dess 
tillkomst i olika forum framhållit att 
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fonden i framtiden måste kunna ingripa 
även i fall då den övertaliga personalen 
understiger 500 personer.

Or. it

Ändringsförslag 62
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) Översynen av fonden bör genomföras 
enligt tre principer: 1. Omvandla fonden 
till en mekanism som verkligen kan 
ingripa snabbt och effektivt. 2. Göra 
fonden till ett konkret och effektiv 
alternativ som EU kan erbjuda 
medlemsstater som drabbats av stora 
uppsägningar i samband med krisen och, 
vilket kräver enklare förfaranden, högre 
samfinansieringsnivåer och större 
flexibilitet i tillämpningen. 3. Skapa 
mervärde genom att komplettera andra 
EU-fonder och bidra till ytterligare 
åtgärder som krävs inom nationell 
lagstiftning, EU-lagstiftning eller 
kollektivavtal.

Or. it

Ändringsförslag 63
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 2d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2d) Inför de plötsliga förändringar vad 
gäller behov och prioritet, som 
globaliseringen och den ekonomiska 
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krisen framtvingar i medlemsstaternas 
ekonomi är det nödvändigt att på nytt 
reflektera över fondens funktion så att 
den verkligen kan fungera som ett 
anpassningsbart och flexibelt instrument 
med möjlighet att ingripa snabbt och 
effektivt även på de minsta 
arbetsmarknaderna eller under särskilda 
omständigheter. Det bör därför betonas 
att bedömningar av ansökningar om att ta 
medel från fonden i anspråk inte får 
begränsas av absoluta kvantitativa 
kriterier, såsom antalet uppsagda 
arbetstagare. I stället ska det i den 
samlade bedömningen alltid tas hänsyn 
till vilken effekt dessa uppsägningar 
kommer att få på ekonomin i en viss ort, 
ett visst område eller en viss region. En 
kris för en ekonomisk sektor kan äventyra 
sysselsättningen för hela befolkningen i 
området, trots att antalet uppsagda 
arbetstagare är lägre än tröskeln för att 
aktivera fonden. 

Or. it

Ändringsförslag 64
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

av genomgripande strukturförändringar
inom världshandeln beroende på 
globaliseringen och att stödja en snabb 
återintegrering på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 65
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 66
Frédéric Daerden
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Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Det är nödvändigt att kvalitativt och 
kvantitativt analysera det 
socioekonomiska sammanhanget i de 
olika sektorer som genomgår 
omstruktureringar och i de olika berörda 
geografiska områdena, liksom mervärdet 
av de aktiva marknadsåtgärder som 
finansieras av Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter. 
Europeiskt centrum för övervakning av 
förändringar, som verkar inom ramen för 
den europeiska byrån Eurofound i 
Dublin, bör anlitas för detta ändamål.

Or. fr

Ändringsförslag 67
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 68
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 69
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Som ett led i den ekonomiska 
återhämtningsplanen för Europa utvidgades 
tillämpningsområdet för förordning (EG) 
nr 1927/2006 år 2009 genom 

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

Europaparlamentets och rådet förordning 
(EG) nr 546/2009 så att det blev möjligt att 
stödja arbetstagare som blivit arbetslösa till 
följd av den globala ekonomiska och 
finansiella krisen. För att fonden ska få 
den flexibilitet den behöver för att vara 
fullt användbar i oförutsedda framtida 
krissituationer bör den även kunna 
utnyttjas vid alla uppsägningar som har 
samband med krisen och globaliseringen 
och hotar sysselsättningen. Hit hör inte 
enbart konkurser, utan även 
omstruktureringar av företag i alla dess 
former, såsom godtycklig utlokalisering 
inom och utanför EU vilket i dag är orsak 
till en allvarlig försämring i ekonomiskt 
och socialt hänseende för de europeiska 
arbetstagarna.

Or. it

Ändringsförslag 70
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 71
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Även om det finns en fond för 
justering för globaliseringseffekter måste 
Europeiska unionen och 
medlemsländerna driva en politik som 
främjar tillväxt, trygga anställningar och 
produktion, särskilt i länder med svagare 
ekonomier. Dessa mål är oförenliga med 
de så kallade åtstramningsåtgärderna, 
som har gjort att tusentals arbetstillfällen 
försvinner varje dag.

Or. pt

Ändringsförslag 72
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Europeiskt centrum för övervakning 
av förändringar, inom EU:s byrå 
Eurofound i Dublin, hjälper 
Europeiska kommissionen och berörda 
medlemsstater med kvalitativa och 
kvantitativa analyser som ett stöd vid 
bedömningen av ansökan om medel från 
fonden.

Or. en
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Ändringsförslag 73
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 74
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 75
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 76
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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övergå till andra sektorer.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Edit Bauer

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 78
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 79
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 80
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att se till att fonden bevarar sin 
europeiska prägel bör det krävas ett visst 
antal uppsägningar för att en ansökan om 
stöd ska kunna lämnas in. På små 
arbetsmarknader, till exempel i små 

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

medlemsstater eller i avlägset belägna 
regioner och vid särskilda omständigheter, 
får en ansökan lämnas in trots att antalet 
uppsagda arbetstagare är lägre.

Or. fr

Ändringsförslag 81
Edit Bauer

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 82
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

solidariska prägel på EU-nivå bör det 
krävas ett visst antal uppsägningar för att 
en ansökan om stöd ska kunna lämnas in. 
På små arbetsmarknader, till exempel i små 
medlemsstater eller i avlägset belägna 
regioner och vid särskilda omständigheter, 
får en ansökan lämnas in trots att antalet 
uppsagda arbetstagare är lägre. När det 
gäller jordbrukare bör kommissionen 
fastställa vilka kriterier som gäller i 
förhållande till följderna av varje 
handelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 83
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lt

Ändringsförslag 84
Philippe Boulland
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Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 85
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt
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Ändringsförslag 86
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 87
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 88
Edit Bauer

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 89
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Arbetslösa arbetstagare bör ha tillgång 
till fonden på lika villkor, oavsett deras 
anställningsavtal eller 
anställningsförhållande. Visstidsanställda 
och arbetstagare som hyrs ut av 

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

bemanningsföretag som sägs upp från sitt 
arbete, personer som äger och driver 
mikroföretag, små eller medelstora företag 
och egenföretagare som avslutar sin 
verksamhet, samt ungdomar som på grund 
av globaliseringen eller den ekonomiska 
krisen har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden bör därför också enligt
denna förordning ha tillgång till fonden på 
lika villkor.

Or. de

Ändringsförslag 90
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 91
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 92
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 93
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Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Fondens tillämpningsområde bör även 
på anpassade villkor stödja arbetstagare 
hos företag inom en särskild sektor som 
ställs inför allvarliga ekonomiska 
störningar som hotar sysselsättningen för 
ett betydande antal arbetstagare inom en 
eller flera regioner eller i ett eller flera 
angivna länder genom omstruktureringar.

Or. fr

Ändringsförslag 94
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) ) Det ekonomiska stödet från fonden 
bör uteslutande styras till aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som är avsedda att 
snabbt återintegrera arbetslösa arbetstagare 
på arbetsmarknaden, antingen inom deras 
ursprungliga verksamhetssektor eller i 
någon annan sektor, inbegripet 
jordbrukssektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 95
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 96
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt
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Ändringsförslag 97
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) Det ekonomiska stödet från fonden bör 
i första hand styras till aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som är avsedda att 
snabbt återintegrera arbetslösa arbetstagare 
på arbetsmarknaden, antingen inom deras 
ursprungliga verksamhetssektor eller i 
någon annan sektor, inbegripet 
jordbrukssektorn. I särskilt allvarliga 
situationer bör fonden även kunna 
erbjuda övergångsstöd i form av 
penningbidrag avsedda att täcka den 
tidsperiod som löper från uppsägningen 
fram till dess arbetstagaren återintegreras 
på arbetsmarknaden.

Or. it

Ändringsförslag 98
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) Det ekonomiska stödet från ESAF bör i 
första hand styras till aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som är avsedda att 
snabbt återintegrera arbetslösa arbetstagare 
i kvalitativ och hållbar sysselsättning, 
antingen inom deras ursprungliga 
verksamhetssektor eller i någon annan 
sektor, inbegripet jordbrukssektorn. 
Möjligheten att inbegripa penningbidrag i 
ett samordnat paket med individanpassade 
tjänster bör därför begränsas. Det 
ekonomiska stödet ska ges som 
komplement till, inte som ersättning för, 
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eventuella finansiella åtaganden som 
enligt nationell lag, EU-lagstiftning eller 
kollektivavtal ligger inom 
medlemsstaternas eller företagens 
ansvarsområde. Företag eller sektorer bör 
bidra till den nationella 
samfinansieringen av åtgärderna såvida 
de inte saknar möjligheter att göra det.

Or. en

Ändringsförslag 99
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) Det ekonomiska stödet från fonden bör 
i första hand styras till aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder som är avsedda att 
snabbt återintegrera arbetslösa arbetstagare 
på arbetsmarknaden, antingen inom deras 
ursprungliga verksamhetssektor eller i 
någon annan sektor, inbegripet 
jordbrukssektorn, eller göra det möjligt för 
dem att i kooperativ form återuppta 
verksamheten i det företag där de har 
varit anställda, om verksamheten har 
upphört i det företaget. Möjligheten att 
inbegripa penningbidrag i ett samordnat 
paket med individanpassade tjänster bör 
därför begränsas.

Or. fr

Ändringsförslag 100
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) När medlemsstaterna planerar de 
samordnade paketen med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera 
åtgärder som verkligen förbättrar de 
arbetslösa arbetstagarnas anställbarhet. 
Målet bör vara att samtliga de arbetstagare 
som åtgärderna är avsedda för 
återintegreras i kvalitativ och hållbar 
sysselsättning eller övergår till ny 
verksamhet inom tolv månader från 
ansökningsdagen, i enlighet med unionens 
sysselsättningsstrategi. Vid utformningen 
av det samordnade paketet med 
individanpassade tjänster ska hänsyn tas 
till de bakomliggande skälen till 
uppsägningen. Framtida utsikter på 
arbetsmarknaden och önskad kompetens 
ska även förutses. Det samordnade 
paketet ska vara helt förenligt med 
övergången till en klimatvänlig, 
klimatsäker samt resurseffektiv och 
miljömässigt hållbar ekonomi. 

Or. en

Ändringsförslag 101
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) När medlemsstaterna planerar de 
samordnade paketen med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera 
åtgärder som verkligen förbättrar de 
arbetslösa arbetstagarnas anställbarhet, 
genom uppdatering, omskolning eller 
utbildning till företagande. Målet bör vara 
att minst 70 % av de arbetstagare som 
åtgärderna är avsedda för kommer in på 
arbetsmarknaden igen eller övergår till ny 
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verksamhet inom tolv månader från 
ansökningsdagen.

Or. it

Ändringsförslag 102
Edit Bauer

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 103
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 104
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 105
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lt

Ändringsförslag 106
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Ekonomiska och sociala kommittén 
har visat att en av anledningarna till att 
fonden utnyttjas så lite är att förfarandet 
för att aktivera den är alltför tidskrävande 
och komplicerat. För att snabbt och 
effektivt kunna stödja arbetslösa 
arbetstagare bör medlemsstaterna, med 
bistånd av alla berörda styresnivåer och 
av företrädare för det organiserade 
civilsamhället, bemöda sig om att deras 
ansökningar är fullständiga och att de 
lämnas in i rätt tid. Kompletterande 
uppgifter bör lämnas bara i undantagsfall 
och under en begränsad tid.

Or. it

Ändringsförslag 107
Thomas Mann

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) För att snabbt och effektivt kunna 
stödja arbetslösa arbetstagare bör 
medlemsstaterna bemöda sig om att deras 
ansökningar är fullständiga när de lämnas 
in. Detta kan främjas genom bilateral 
proaktiv samverkan och tydlig 
kommunikation mellan kommissionen 
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och de nationella 
förvaltningsmyndigheterna. 
Kommissionen bör i god tid besluta om
huruvida ansökningarna ska bifallas eller 
avslås, för att öka fondens effektivitet.
Kompletterande uppgifter bör lämnas bara 
i undantagsfall och under en begränsad tid.

Or. de

Ändringsförslag 108
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) För att snabbt och effektivt kunna 
stödja arbetslösa arbetstagare bör 
medlemsstaterna bemöda sig om att deras 
ansökningar är fullständiga när de lämnas 
in och EU:s institutioner bör göra sitt 
yttersta för att snabbt utvärdera dem. 
Kompletterande uppgifter bör lämnas bara 
i undantagsfall och under en begränsad tid.

Or. en

Ändringsförslag 109
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det bör införas särskilda 
bestämmelser om insatser för att sprida 
information om de åtgärder som fonden 
finansierat och de uppnådda resultaten. För 
att åstadkomma effektivitetsvinster i fråga 
om den information som ges till 
allmänheten och förstärkta 

(13) Insatser bör göras för att sprida 
information om de åtgärder som fonden 
finansierat, hur de har fungerat och de 
uppnådda resultaten. För att se till att den 
information som ges till medborgarna är 
mer fullständig och, framför allt, sprida 
kunskapen om detta instrument bland 
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synergieffekter mellan de olika 
informationsinsatser som genomförs på 
kommissionens initiativ ska de medel som 
anslås för information och kommunikation 
inom ramen för denna förordning också 
bidra till att förmedla information om 
Europeiska unionens politiska 
prioriteringar, förutsatt att dessa har ett 
samband med de allmänna målen för 
denna förordning.

arbetstagare och innehavare av små och 
medelstora företag krävs det att de medel 
som anslås för information och 
kommunikation inom ramen för denna 
förordning inbegriper, inte bara samtliga 
nivåer av statsförvaltningen, utan även 
företrädare för det civila samhällets 
organisationer. Deras djupgående 
kunskaper om ekonomins olika sektorer, 
lokalsamhällets och humankapitalets 
egenskaper är avgörande inte bara för att 
samla in de uppgifter som behövs för att 
aktivera instrumentet utan även för att, i 
samarbete med motsvarande 
myndighetsnivå, utveckla effektivare 
åtgärder.

Or. it

Ändringsförslag 110
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Många små och medelstora företag 
står inför problem som fonden skulle 
kunna erbjuda en konkret lösning på, 
men dessa företag är i allmänhet alltför 
små och deras resurser alltför begränsade 
för att de ska vara fullt informerade om 
de möjligheter som EU under vissa 
omständigheter kan erbjuda. Ofta känner 
de små och medelstora företagen inte ens 
till att den här fonden existerar och kan 
således inte utnyttja den. Därför är det 
nödvändigt att sätta igång en brett 
upplagd informationskampanj för att 
informera små och medelstora företag, 
ägare, anställda, branschorganisationer 
om de möjligheter som fonden kan 
erbjuda. Kampanjen bör struktureras 
både geografiskt och branschvis.



PE492.873v01-00 34/123 AM\908775SV.doc

SV

Or. it

Ändringsförslag 111
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) För att unionen ska kunna visa 
solidaritet med arbetstagare även om 
medlemsstaten inte har tillräckliga egna 
resurser för att finansiera åtgärderna bör 
samfinansieringsandelen kunna justeras 
från högst 50 % av kostnaderna i 
normalfallet till 95 % för ansökningar som 
lämnats in av medlemsstater i vilka minst 
en region på Nuts II-nivå har rätt till stöd 
enligt strukturfondernas konvergensmål
och av medlemsstater där arbetslösheten 
har ökat kraftigt.

Or. pt

Ändringsförslag 112
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) För att unionen ska kunna visa 
solidaritet med arbetstagare även om 
medlemsstaten inte har tillräckliga egna 
resurser för att finansiera åtgärderna bör 
samfinansieringsandelen kunna justeras 
från högst 75 % av kostnaderna i 
normalfallet till 85 % för ansökningar som 
lämnats in av medlemsstater i vilka minst 
en region på Nuts II-nivå har rätt till stöd 
enligt strukturfondernas konvergensmål.
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Or. it

Ändringsförslag 113
Edit Bauer

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) För att unionen ska kunna visa 
solidaritet med arbetstagare även om 
medlemsstaten inte har tillräckliga egna 
resurser för att finansiera åtgärderna bör 
samfinansieringsandelen kunna justeras 
från högst 50 % av kostnaderna i 
normalfallet till 60 % för ansökningar som 
lämnats in av medlemsstater i vilka minst 
en region på Nuts II-nivå har rätt till stöd 
enligt strukturfondernas konvergensmål
och om de berörda arbetstagarna kommer 
från denna region, samt upp till 85 % om 
ansökningar lämnas in av medlemsstater 
som får finansiellt stöd från den 
europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 114
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att unionen ska kunna visa 
solidaritet med arbetstagare även om 
medlemsstaten inte har tillräckliga egna 
resurser för att finansiera åtgärderna bör 
samfinansieringsandelen kunna justeras 
från högst 50 % av kostnaderna i 
normalfallet till 65 % för ansökningar som 

(14) För att unionen ska kunna visa 
solidaritet med arbetstagare även om 
medlemsstaten inte har tillräckliga egna 
resurser för att finansiera åtgärderna bör 
samfinansieringsandelen kunna justeras 
från högst 50 % av kostnaderna i 
normalfallet till 75 % för ansökningar som 
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lämnats in av medlemsstater i vilka minst 
en region på Nuts II-nivå har rätt till stöd 
enligt strukturfondernas konvergensmål.

lämnats in av medlemsstater i vilka minst 
en region på Nuts II-nivå har rätt till stöd 
enligt strukturfondernas konvergensmål.

Or. lt

Ändringsförslag 115
Edit Bauer

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) För att underlätta tillämpningen av 
denna förordning bör utgifterna vara 
stödberättigande från den dag då en 
medlemsstat börjar tillhandahålla 
individanpassade tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 116
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 117
Edit Bauer

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 118
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 119
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 120
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Med tanke på de arbetslösa 
arbetstagarna bör medlemsstaterna och de 
EU-institutioner som är med och antar 
besluten om stöd från fonden göra sitt bästa 
för att minska handläggningstiderna och 
förenkla förfarandena. Ansökningstidens 
och beslutsprocessens längd är en följd av 
instrumentets överstatliga karaktär och 
att förkorta tiden kan leda till problem 
med ansvarsskyldigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 121
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Vid halvtidsutvärderingen av 
resultaten och vilket genomslag de har på 
lång sikt bör det ingå en bedömning av 
om detta instrument kan införlivas i 
Europeiska socialfonden för att man 
härigenom, och med särskild hänsyn till 
konsekvenserna för budget och ledning, 
ska kunna göra snabba ingripanden samt 
öka insatsernas samstämmighet och 
komplementaritet, förkorta 
beslutsprocessen och förenkla och 
rationalisera ESAF-tillämpningarna, 
eftersom ESAF kan gynnas av såväl 
Europeiska socialfondens strukturer, 
förfaranden och lednings- och 
kontrollsystem som dess förenklingar 
inom områden som stödberättigande 
kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 122
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Europeiskt centrum för övervakning 
av förändringar, inom EU:s byrå 
Eurofound i Dublin, hjälper Europeiska 
kommissionen och berörda medlemsstater 
med kvalitativa och kvantitativa analyser.

Or. en
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Ändringsförslag 123
Edit Bauer

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Europeiskt centrum för övervakning 
av förändringar, inom EU:s byrå 
Eurofound i Dublin, hjälper 
Europeiska kommissionen och berörda 
medlemsstater med kvalitativa och 
kvantitativa analyser för att bidra till 
bedömningen av globaliseringstrender 
och utnyttjandet av stöd från fonden.

Or. en

Ändringsförslag 124
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Europeiskt centrum för övervakning 
av förändringar, inom EU:s byrå 
Eurofound i Dublin, hjälper 
Europeiska kommissionen och berörda 
medlemsstater med kvalitativa och 
kvantitativa analyser som ett stöd vid 
bedömningen av ansökningar om medel 
från fonden.

Or. en

Ändringsförslag 125
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) Europeiskt centrum för övervakning 
av förändringar, inom EU:s byrå 
Eurofound i Dublin, är väl rustat för att 
göra konsekvensbedömningar av 
pågående arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. För att göra utvärderingar av 
fondens mervärde i varje 
omstruktureringsfall skulle Eurofound 
behöva involveras på ett tidigt stadium 
och få ytterligare finansiella resurser för 
att utföra denna nya uppgift, på en 
eventuell begäran av Europeiska 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 126
Marije Cornelissen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom förordningen inrättas Europeiska 
fonden för justering för hållbarhet 
(ESAF) som en integrerad del av 
Europeiska socialfonden i syfte att bidra 
med ett verktyg för snabba ingripanden 
under den fleråriga budgetramen från 
den 1 januari 2014 till den 
31 december 2020 och under 
strukturfondernas löptid.

Or. en

Motivering

Att integrera EGF med ESF ökar samstämmigheten och gör att förebyggande och åtgärdande 
insatser kan komplettera varandra bättre samtidigt som beslutsprocessen förkortas. Det 
förenklar och stramar upp styrningen av enskilda EGF-tillämpningar eftersom EGF kan dra 
nytta av ESF:s strukturer och förfaranden i medlemsstaterna, liksom av ESF:s styrnings- och 
kontrollsystem i ett mer konkret hänseende.
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Ändringsförslag 127
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Målet med ESAF är att bidra till smart, 
hållbar tillväxt för alla, social 
sammanhållning, sysselsättning i unionen 
och underlättandet av en smidig övergång 
till en hållbar ekonomi genom att den gör 
det möjligt för unionen att visa solidaritet 
med arbetstagare som blivit arbetslösa och 
genom att tillhandahålla ekonomiskt stöd 
som hjälper arbetstagarna att snabbt 
återintegreras på en arbetsmarknad med 
kvalitativ och hållbar sysselsättning och 
social sammanhållning. 

Or. en

Ändringsförslag 128
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Målet med fonden är att bidra till 
ekonomisk tillväxt och sysselsättning 
genom att snabbt och effektivt stödja alla
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln, förändringar av 
bolagsstyrningen som innebär att 
produktionen flyttas till områden där 
arbetskraften kostar mindre, handelsavtal 
som påverkar jordbruket eller en 
oförutsedd kris, och att tillhandahålla



AM\908775SV.doc 43/123 PE492.873v01-00

SV

att snabbt återintegreras på 
arbetsmarknaden eller ställa om eller 
anpassa sin jordbruksverksamhet.

ekonomiskt stöd som hjälper arbetstagarna 
att snabbt återintegreras på 
arbetsmarknaden genom uppdatering av 
deras kompetens, överföring av nya 
färdigheter även av entreprenörskaraktär
eller genom att ställa om eller anpassa sin 
jordbruksverksamhet.

Or. it

Ändringsförslag 129
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Målet med fonden är att bidra till 
ekonomisk tillväxt och sysselsättning i 
unionen genom att den gör det möjligt för 
unionen att visa solidaritet med 
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln beroende på 
globalisering eller till följd av en 
oförutsedd kris, och att tillhandahålla 
ekonomiskt stöd som hjälper arbetstagarna 
att snabbt återintegreras på 
arbetsmarknaden, samt att garantera 
arbetsplatser eller utbildningsplatser till 
ungdomar i Europa som till följd av 
globalisering och en oförutsedd kris har 
svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Or. de

Ändringsförslag 130
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 131
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Målet med fonden är att bidra till 
ekonomisk tillväxt och sysselsättning i 
unionen genom att den gör det möjligt för 
unionen att visa solidaritet med 
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd 
av genomgripande strukturförändringar 
inom världshandeln beroende på 
globalisering, till följd av handelsavtal eller 
av en oförutsedd kris, och att tillhandahålla 
ekonomiskt stöd som hjälper arbetstagarna 
att snabbt återintegreras på 
arbetsmarknaden eller ställa om eller 
anpassa sin verksamhet, men också att 
stödja arbetstagare hos företag inom en 
särskild sektor som ställs inför allvarliga 
ekonomiska störningar som hotar 
sysselsättningen för ett betydande antal 
arbetstagare inom en eller flera regioner 
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eller i ett eller flera angivna länder genom 
omstruktureringar.

Or. fr

Ändringsförslag 132
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 133
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Målet med de åtgärder som kan stödjas 
genom fonden enligt artikel 2 a och 2 b ska 
vara att berörda arbetstagare snabbt och 
effektivt integreras på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 134
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Målet med de åtgärder som kan stödjas 
genom fonden enligt artikel 2 a och 2 b ska 
vara att minst 50 % av de arbetstagare som 
deltar får ett varaktigt arbete före slutet av 
genomförandeperioden. Om detta mål inte 
nås ska utvärderingar genomföras och 
förbättringsförslag utarbetas för framtida 
liknande fall.

Or. de

Ändringsförslag 135
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Målet med de åtgärder som kan stödjas 
genom fonden enligt artikel 2 a, b och c
ska vara att minst 50 % av de arbetstagare 
som deltar får ett varaktigt arbete före 
genomförandeperiodens utgång.

Or. fr

Ändringsförslag 136
Edit Bauer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Målet med de åtgärder som kan stödjas 
genom fonden enligt artikel 2 a och 2 b ska 
vara att minst 50 % av de arbetstagare som 
deltar återintegreras på arbetsmarknaden 
eller hittar en annan verksamhet inom sex 
månader från det att åtgärderna fullföljts.
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Or. en

Ändringsförslag 137
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lt

Ändringsförslag 138
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) arbetstagare som sagts upp och 
uppsägningarna får betydande negativa 
konsekvenser för den regionala eller lokala 
ekonomin;

Or. en

Ändringsförslag 139
Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) arbetstagare som sagts upp på grund av 
ekonomiska övergångar beroende på till 
exempel globaliseringen, tekniska 
förändringar och innovationer, 
integreringen av den gemensamma 
marknaden och uppsägningarna får 
betydande negativa konsekvenser för den 
regionala eller lokala ekonomin,

Or. en

Ändringsförslag 140
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 141
Marije Cornelissen
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 142
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 143
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) arbetstagare som sagts upp på grund av 
en allvarlig störning i den lokala, regionala 
eller nationella ekonomin till följd av en 

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

oförutsedd kris, inklusive en drastisk 
förändring av marknadssituationen,
förutsatt att det går att visa att det finns ett 
direkt samband mellan uppsägningarna och 
krisen,

Or. nl

Ändringsförslag 144
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 145
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 146
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. nl
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Ändringsförslag 147
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 148
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) arbetstagare som ställer om eller 
anpassar sin tidigare 
jordbruksverksamhet under en period som 
inleds den dag då unionen paraferar ett 
handelsavtal om liberalisering av handeln 
inom den berörda jordbrukssektorn och 
avslutas tre år efter det att dessa åtgärder 
börjat gälla fullt ut, under förutsättning 
att handelsåtgärderna leder till att 
importen till EU av en viss 
jordbruksprodukt eller vissa 

c) ungdomar som på grund av den 
ekonomiska krisen och globaliseringen 
har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden och som letar efter ett 
arbete eller en utbildningsplats.
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jordbruksprodukter kraftigt ökar och 
detta får till följd att priserna på 
motsvarande produkter i unionen, eller i 
förekommande fall nationellt eller 
regionalt, minskar betydligt.

Or. de

Ändringsförslag 149
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) arbetstagare inom sektorer som ställs 
inför allvarliga ekonomiska störningar 
och som får ett förstärkt sektorsstöd enligt 
ett beslut av kommissionen i enlighet med 
artikel 4.3.

Or. fr

Ändringsförslag 150
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 151
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 152
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag enligt definitionen i 
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/104/EG, som är placerade i 
ett kundföretag som omfattas av 

utgår
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artikel 4.1 a eller b, och deras placering i 
kundföretaget upphör och inte förnyas 
inom den period som anges det ledet i 
artikel 4, eller

Or. en

Ändringsförslag 153
Edit Bauer

Förslag till förordning
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag enligt definitionen i 
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/104/EG, som är placerade i 
ett kundföretag som omfattas av 
artikel 4.1 a eller b, och deras placering i 
kundföretaget upphör och inte förnyas 
inom den period som anges det ledet i 
artikel 4, eller

c) arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag enligt definitionen i 
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/104/EG, som är placerade i 
ett kundföretag som omfattas av 
artikel 4.1 a eller b, och deras placering i 
kundföretaget upphör och inte förnyas 
inom den period som anges det ledet i 
artikel 4, med undantag för 
säsongsanställda arbetstagare, eller

Or. en

Ändringsförslag 154
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) personer som äger och driver 
mikroföretag och egenföretagare (även 
jordbrukare).
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åtgärderna för sektorn i fråga 
tillämpades.

Or. fr

Ändringsförslag 155
Edit Bauer

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) personer som äger och driver små eller 
medelstora företag samt egenföretagare 
och jordbrukare och alla medlemmar i 
deras hushåll som arbetar i företaget, som 
slutade på sina befintliga arbeten.

Or. en

Ändringsförslag 156
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 157
Phil Bennion

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

EGF bör kunna tillämpas för jordbrukare på samma sätt som den tillämpas för andra 
branscher.

Ändringsförslag 158
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) personer som äger och driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare (även 
jordbrukare). 
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tillämpades.

Or. en

Ändringsförslag 159
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lt

Ändringsförslag 160
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt
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Ändringsförslag 161
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) personer som äger och driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare (även 
jordbrukare) och alla medlemmar i deras 
hushåll som arbetar i företaget.

Or. nl

Ändringsförslag 162
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) omstrukturering: varje 
omorganisation av strukturen, 
arbetsprocessen och organisationen för 
en anläggning som inverkar kvantitativt 
och kvalitativt på sysselsättningen.

Or. fr

Ändringsförslag 163
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 164
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) minst 250 arbetstagare sägs upp på ett 
företag i en medlemsstat under en period 
på fyra månader, inklusive arbetstagare 
som sägs upp hos underleverantörer eller 
producenter i efterföljande produktionsled, 
eller

Or. fr

Ändringsförslag 165
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) minst 300 arbetstagare sägs upp på ett 
företag i en medlemsstat under en period 
på fyra månader, inklusive arbetstagare 
som sägs upp hos underleverantörer eller 
producenter i efterföljande produktionsled, 
eller
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Or. lt

Ändringsförslag 166
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 167
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 168
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) minst 250 arbetstagare sägs upp under 
en period av nio månader, särskilt i små 
eller medelstora företag som verkar inom 
en ekonomisk sektor som definieras som 
en huvudgrupp i Nace Rev. 2 och är 
beläget i en region eller två regioner som 
gränsar till varandra på Nuts II-nivå eller i 
fler än två regioner som gränsar till 
varandra på Nuts II-nivå, förutsatt att 
sammanlagt fler än 250 arbetstagare sägs 
upp i två av regionerna.

Or. fr

Ändringsförslag 169
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) minst 300 arbetstagare sägs upp under 
en period av nio månader, särskilt i små 
eller medelstora företag som verkar inom 
en ekonomisk sektor som definieras som 
en huvudgrupp i Nace Rev. 2 och är 
beläget i en region eller två regioner som 
gränsar till varandra på Nuts II-nivå eller i 
fler än två regioner som gränsar till 
varandra på Nuts II-nivå, förutsatt att 
sammanlagt fler än 300 arbetstagare sägs 
upp i två av regionerna.
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Or. lt

Ändringsförslag 170
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) minst 500 arbetstagare sägs upp 
under en period av tolv månader, särskilt i 
små eller medelstora företag som verkar 
inom en ekonomisk sektor i en 
medlemsstat där arbetslösheten har ökat 
mycket.

Or. pt

Ändringsförslag 171
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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behov, vilka ytterligare uppgifter dessa 
ansökningar ska innehålla utöver dem 
som fastställs i artikel 8.2.

Or. pt

Ändringsförslag 172
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 173
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 174
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 175
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. När kommissionen på basis av 
tillgängliga uppgifter och analyser och 
efter samråd med den berörda europeiska 
industrin och arbetsmarknadens parter
anser att en särskild sektor ställs inför 
allvarliga ekonomiska svårigheter som 
genom omstruktureringar hotar 
sysselsättningen för ett betydande antal
arbetstagare inom en eller flera regioner 
eller ett eller flera angivna länder ska den
anta ett beslut där den ska ange vilken 
sektor och vilka geografiska områden som 
berörs, vilka referensperioder som gäller 
och vilka villkor arbetstagarna måste 
uppfylla, vilka typer av utgifter som är 
stödberättigande och när de ska ha 
uppstått för att vara stödberättigande och 
inom vilken tidsfrist ansökningarna måste 
lämnas in samt, vid behov, vilka ytterligare 
uppgifter dessa ansökningar ska innehålla 
utöver dem som fastställs i artikel 8.2.

Or. fr

Ändringsförslag 176
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Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lt

Ändringsförslag 177
Edit Bauer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om personer som äger eller driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag, egenföretagare och jordbrukare 
inte längre bedriver sin verksamhet.
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Or. en

Ändringsförslag 178
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om personer som äger eller driver 
mikroföretag och egenföretagare
(inbegripet jordbrukare) ställer om eller 
anpassar sin tidigare verksamhet ska detta i 
denna förordning betraktas som 
uppsägningar.

Or. fr

Ändringsförslag 179
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om egenföretagare ställer om eller, när 
det gäller jordbrukare, anpassar sin tidigare 
verksamhet ska detta i denna förordning 
betraktas som uppsägningar.

Or. lt

Ändringsförslag 180
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 181
Phil Bennion

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

EGF ska gälla för jordbrukare på samma sätt som för andra branscher.

Ändringsförslag 182
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om personer som äger eller driver 
mikroföretag och små eller medelstora 
företag samt egenföretagare ställer om

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

tidigare verksamhet ska detta i denna 
förordning betraktas som uppsägningar.

Or. de

Ändringsförslag 183
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 184
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 185
Vilija Blinkevičiūtė



AM\908775SV.doc 71/123 PE492.873v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lt

Ändringsförslag 186
Edit Bauer

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 187
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 188
Phil Bennion

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

De särskilda hänvisningarna till jordbrukare bör strykas. EGF ska gälla för jordbrukare på 
samma sätt som för andra branscher. Dessa omständigheter bör framför allt tas upp specifikt 
under andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 189
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 190
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

enlighet med nationella lagar och andra 
författningar, eller från och med den dag 
som anges av kommissionen i den 
delegerade akt som antagits i enlighet med 
artikel 4.3.

Or. pt

Ändringsförslag 191
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 192
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt
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Ändringsförslag 193
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 194
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 195
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Jordbrukare som ställt om eller 
anpassat sin tidigare jordbruksverksamhet 

utgår



PE492.873v01-00 76/123 AM\908775SV.doc

SV

till följd av att unionen paraferat ett 
handelsavtal som avses i den delegerade 
akt som antas i enlighet med artikel 4.3.

Or. nl

Ändringsförslag 196
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 197
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Arbetstagare i en sektor som utsatts för 
allvarliga störningar enligt definitionen i 
kommissionens beslut i enlighet med 
artikel 4.3 som löper risk för uppsägning 
eller som redan har sagts upp, på de 
villkor som anges i den här förordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 198
Inês Cristina Zuber
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 199
Phil Bennion

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

De särskilda hänvisningarna till jordbrukare bör strykas. EGF ska gälla för jordbrukare på 
samma sätt som för andra branscher. Dessa omständigheter bör framför allt tas upp specifikt 
under andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken.
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Ändringsförslag 200
Edit Bauer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Jobbcoachning, yrkesvägledning, 
rådgivning, mentorprogram, 
omställningstjänster, åtgärder som främjar 
företagande, stöd till egenföretagande och 
etablering av företag, samarbetsprojekt, 
skräddarsydd utbildning och omskolning, 
bland annat nya IKT-färdigheter och 
validering av arbetslivserfarenhet.

Or. en

Ändringsförslag 201
Phil Bennion

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Jobbcoachning, yrkesvägledning, 
rådgivning, mentorprogram, 
omställningstjänster, åtgärder som främjar 
företagande, stöd till egenföretagande och 
etablering av företag, samarbetsprojekt, 
skräddarsydd utbildning och omskolning, 
bland annat nya IKT-färdigheter och 
validering av arbetslivserfarenhet.

Or. en
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Motivering

De särskilda hänvisningarna till jordbrukare bör strykas. EGF ska gälla för jordbrukare på 
samma sätt som för andra branscher. Dessa omständigheter bör framför allt tas upp specifikt 
under andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 202
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 203
Pervenche Berès

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Jobbcoachning, yrkesvägledning, 
rådgivning, mentorprogram, 
omställningstjänster, åtgärder som främjar 
företagande, stöd till egenföretagande och 
etablering av företag eller helt nya eller 
anpassade verksamhetsformer (även 
investeringar i materiella tillgångar), 

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

materiella tillgångar), samarbetsprojekt, 
skräddarsydd utbildning och omskolning, 
bland annat nya IKT-färdigheter och 
validering av arbetslivserfarenhet.

Or. fr

Ändringsförslag 204
Edit Bauer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 205
Marije Cornelissen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 206
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 207
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 208
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 209
Vilija Blinkevičiūtė

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lt

Ändringsförslag 210
Inês Cristina Zuber
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Åtgärder för att uppmuntra framför allt 
mindre gynnade arbetstagare.

Or. pt

Ändringsförslag 211
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 212
Mara Bizzotto

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 213
Marije Cornelissen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Åtgärder för att uppmuntra framför allt 
mindre gynnade eller äldre arbetstagare att 
stanna kvar på eller återvända till 
arbetsmarknaden, inklusive åtgärder för 
att förbättra de berörda arbetstagarnas 
arbetsförhållanden eller anpassa deras 
arbetsplatser.

Or. en

Ändringsförslag 214
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. lt

Ändringsförslag 215
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 216
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 217
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid utformningen av det samordnade 
paketet med individanpassade tjänster ska 
hänsyn tas till de bakomliggande skälen 
till uppsägningen, och framtida utsikter 
på arbetsmarknaden och önskad 
kompetens ska förutses. Det samordnade 
paketet ska vara helt förenligt med 
övergången till en klimatvänlig, 
klimatsäker samt resurseffektiv och 
miljömässigt hållbar ekonomi.

Or. en
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Ändringsförslag 218
Edit Bauer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 219
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 220
Edit Bauer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. På den ansökande medlemsstatens 
initiativ får ekonomiskt stöd på högst 5 % 
av det begärda stödbeloppet beviljas för 
förberedande åtgärder samt för förvaltning, 
information, samarbete med de parter som 
är ansvariga på arbetsmarknaden 
(företagsråd) för de arbetstagare som 
omfattas av stöd och marknadsföring, 
kontroll och rapportering.

Or. en

Ändringsförslag 221
Edit Bauer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 222
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 223
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaten ska lämna in en 
fullständig ansökan till kommissionen 
inom tolv veckor från den dag då villkoren 
enligt artikel 4.1 och 4.2 är uppfyllda, eller 
i tillämpliga fall, före den tidsfrist som 

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

motiveras får den ansökande 
medlemsstaten komplettera ansökan genom 
att lämna in ytterligare uppgifter inom sex 
månader från dagen för ansökan, varefter 
kommissionen ska bedöma ansökan på 
basis av de tillgängliga uppgifterna. 
Kommissionen ska slutföra sin bedömning 
av ansökan inom tolv veckor från det att 
den fullständiga ansökan har mottagits eller 
(om ansökan inte är fullständig) senast sex 
månader efter dagen för den ursprungliga 
ansökan, beroende på vilket infaller 
tidigare.

Or. en

Ändringsförslag 224
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 225
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 226
Marije Cornelissen

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

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

a) En väl underbyggd analys av 
permitteringarna. Analysen ska bygga på 
statistiska uppgifter och övriga uppgifter på 
lämplig nivå som visar att insatskriterierna 
i artikel 4 är uppfyllda. Om ett företag 
fortsätter att bedriva sin verksamhet efter 
permitteringarna ska det i analysen finnas 
en detaljerad förklaring av dess 
arbetsrättsliga skyldigheter enligt EU-
lagstiftning, nationella lagar eller 
kollektivavtal och vilka åtgärder som 
företaget har vidtagit för att stödja de 
uppsagda arbetstagarna.

Or. en

Ändringsförslag 227
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En väl underbyggd analys av sambandet 
mellan uppsägningarna och de 
genomgripande strukturförändringarna 
inom världshandeln eller de allvarliga 
störningar av den lokala, regionala eller 
nationella ekonomin som orsakats av en 
oförutsedd kris eller den nya 
marknadssituation som uppstått inom 
jordbrukssektorn i medlemsstaten och är 
följden av ett handelsavtal som 
Europeiska unionen paraferat i enlighet 
med artikel XXIV i GATT-avtalet eller ett
multilateralt avtal som paraferats inom 
ramen för Världshandelsorganisationen, i 

a) En väl underbyggd analys av sambandet 
mellan uppsägningarna och de 
genomgripande strukturförändringarna 
inom världshandeln eller de allvarliga 
störningar av den lokala, regionala eller 
nationella ekonomin som orsakats av en 
ekonomisk kris. Analysen ska bygga på 
statistiska uppgifter och övriga uppgifter på 
lämplig nivå som visar att insatskriterierna 
i artikel 4 är uppfyllda.
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enlighet med artikel 2 c. Analysen ska 
bygga på statistiska uppgifter och övriga 
uppgifter på lämplig nivå som visar att 
insatskriterierna i artikel 4 är uppfyllda.

Or. pt

Ändringsförslag 228
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 229
Frédéric Daerden

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

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

a) En väl underbyggd analys av sambandet 
mellan uppsägningarna och de 
genomgripande strukturförändringarna 
inom världshandeln eller de allvarliga 
störningar av den lokala, regionala eller 
nationella ekonomin som orsakats av en 
oförutsedd kris eller den nya 
marknadssituation som uppstått inom
sektorn och är följden av ett multilateralt
handelsavtal som har ingåtts inom ramen 
för Världshandelsorganisationen. Analysen 
ska bygga på statistiska uppgifter och 
övriga uppgifter på lämplig nivå som visar 
att insatskriterierna i artikel 4 är uppfyllda.

Or. fr

Ändringsförslag 230
Marije Cornelissen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Detaljerade uppgifter som beskriver 
hur villkoren i artikel 7.1a (ny) har 
uppfyllts. 

Or. en

Ändringsförslag 231
Mara Bizzotto

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

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

Or. it

Ändringsförslag 232
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 233
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 234
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 235
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Källorna för den nationella 
samfinansieringen.

i) Källorna till den nationella 
samfinansieringen eller en eventuell 
förfinanisering.

Or. fr

Ändringsförslag 236
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) I tillämpliga fall eventuella ytterligare 
krav som kan ha fastställts i den 

utgår
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delegerade akt som antagits i enlighet 
med artikel 4.3.

Or. pt

Ändringsförslag 237
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 238
Vilija Blinkevičiūtė

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I syfte att förbättra fondens resultat 
bör sociala partner involveras redan i 
början av förfarandet för ansökan om 
medel från fonden.

Or. lt

Ändringsförslag 239
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 240
Marije Cornelissen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den ansökande medlemsstaten ska se 
till att det finns tillgängliga ESF-program 
och dito finansiering som kan garantera 
att de åtgärder som finansieras med stöd 
från fonden kan fortsätta.

Or. en

Ändringsförslag 241
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På kommissionens initiativ får ett belopp 
på högst 0,5 % av de samlade årliga anslag 
som är tillgängliga via fonden användas 
för att finansiera förberedande åtgärder, 
övervakning, insamling av uppgifter och 

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

upprättande av en kunskapsbas som är 
relevant för genomförandet av stödet från 
ESAF, samt spridning av bästa praxis 
mellan medlemsstaterna. Fonden får även 
användas för finansiering av administrativt 
och tekniskt stöd, informationsinsatser och 
för den revision, kontroll och utvärdering 
som krävs för att genomföra denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 242
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionens tekniska stöd ska 
innefatta information och riktlinjer till 
medlemsstaterna om användning, 
övervakning och utvärdering av ESAF. 
Kommissionen ska även i detalj och i god 
tid informera europeiska och nationella 
arbetsmarknadsparter om hur ESAF ska 
användas.

Or. en

Ändringsförslag 243
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

europeiska och nationella 
arbetsmarknadsparter om hur fonden ska 
användas.

Or. pt

Ändringsförslag 244
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 245
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information och marknadsföring Information och kommunikation

Or. en

Ändringsförslag 246
Marije Cornelissen
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den ansökande medlemsstaten ska 
sprida information om de finansierade 
åtgärderna och marknadsföra dem. 
Informationen ska rikta sig till berörda 
arbetstagare, lokala och regionala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter, 
medier och allmänheten. Den ansökande 
medlemsstaten ska dela med sig av bästa 
praxis till olika intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 247
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna, regionerna, lokala 
myndigheter och företrädare för det civila 
samhällets organisationer genom olika 
informations- och kommunikationsinsatser 
som syftar till att sprida kunskap om 
fonden bland medborgare och 
arbetstagare i EU, förklara hur den 
fungerar, ge exempel på åtgärder som 
fonden finansierat samt sprida kunskap
om de resultat som uppnåtts genom att 
framhäva de bästa metoderna men även 
peka på svaga punkter i det som 
genomförts under den föregående 
programperioden.

Or. it

Ändringsförslag 248
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Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska genom olika 
informations- och kommunikationsinsatser 
sprida kunskap om de åtgärder som ESAF
finansierat och de resultat som uppnåtts 
[A1] på grundval av objektiva och 
oberoende utvärderingar och i syfte att 
höja ESAF:s effektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 249
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Ändringsförslag 250
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 251
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 252
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 253
Edit Bauer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Detta belopp får uppgå till högst

Or. en

Ändringsförslag 254
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska, på grundval av den 
bedömning som föreskrivs i artikel 8.3 och 
med särskilt beaktande av antalet berörda 
arbetstagare, de föreslagna åtgärderna och 
de beräknade kostnaderna, så snart som 
möjligt uppskatta och föreslå det 
stödbelopp som eventuellt kan beviljas 
inom ramen för de tillgängliga resurserna. 
Detta belopp får uppgå till högst 60 % av 
de totala beräknade kostnader som avses i 
artikel 8.2 e eller 75 % av dessa kostnader 
om det gäller en ansökan som lämnats in 
av en medlemsstat i vilken minst en region 
på Nuts II-nivå är ”mindre utvecklad” i 
enlighet med strukturfonderna. Vid 
bedömningen av sådana fall kommer 
kommissionen att besluta om en 
samfinansieringsandel på 75 % är 
berättigad.

Or. it
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Ändringsförslag 255
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska, på grundval av den 
bedömning som föreskrivs i artikel 8.3 och 
med särskilt beaktande av antalet berörda 
arbetstagare, de föreslagna åtgärderna och 
de beräknade kostnaderna, så snart som 
möjligt uppskatta och föreslå det 
stödbelopp som eventuellt kan beviljas 
inom ramen för de tillgängliga resurserna.
Detta belopp får uppgå till högst 50 % av 
de totala beräknade kostnader som avses i 
artikel 8.2 e eller 75 % av dessa kostnader 
om det gäller en ansökan som lämnats in 
av en medlemsstat i vilken minst en region 
på Nuts II-nivå har rätt till stöd enligt 
strukturfondernas konvergensmål. Vid 
bedömningen av sådana fall kommer 
kommissionen att besluta om en 
samfinansieringsandel på 75 % är 
berättigad.

Or. lt

Ändringsförslag 256
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Detta belopp får uppgå till högst 50 % av 
de totala beräknade kostnader som avses i 
artikel 8.2 e eller 95 % av dessa kostnader 
om det gäller en ansökan som lämnats in 
av en medlemsstat i vilken minst en region 
på Nuts II-nivå har rätt till stöd enligt 
strukturfondernas konvergensmål och av 
medlemsstater där arbetslösheten har ökat 
kraftigt.

Or. pt

Ändringsförslag 257
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 65 % av de totala beräknade kostnader 
som avses i artikel 8.2 e, eller

Or. fr

Ändringsförslag 258
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 50 % av de beräknade sammanlagda 
kostnaderna enligt artikel 8.2 e eller

Or. en

Ändringsförslag 259
Edit Bauer
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 50 % av de beräknade sammanlagda 
kostnaderna enligt artikel 8.2 e eller 

Or. en

Ändringsförslag 260
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 75 % av dessa kostnader om det gäller 
en ansökan som lämnats in av en 
medlemsstat i vilken minst en region på 
Nuts II-nivå ingår i kategorin ”minst 
utvecklade regioner” enligt förordning 
XX/XXX, eller

Or. fr

Ändringsförslag 261
Edit Bauer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 60 % av dessa kostnader om 
ansökningar lämnas in av en medlemsstat 
i vilken minst en region på Nuts II-nivå 
ingår i kategorin ”mindre utvecklade 
regioner” enligt förordning XX/XXXX 
eller

Or. en
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Ändringsförslag 262
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 65 % av dessa kostnader om 
ansökningar lämnas in av en medlemsstat 
i vilken minst en region på Nuts II-nivå 
ingår i kategorin ”mindre utvecklade 
regioner” enligt förordning XX/XXXX 
eller

Or. en

Ändringsförslag 263
Edit Bauer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 85 % av dessa kostnader om 
ansökningar lämnas in av en medlemsstat 
som får finansiellt stöd enligt något av 
villkoren i artikel 77 i förordning (EG) 
nr 1083/2006 eller från den europeiska 
finansiella stabiliseringsmekanismen,

Or. en

Ändringsförslag 264
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 80 % av dessa kostnader om ansökan 
läggs fram av en medlemsstat som får 
ekonomiskt stöd enligt något av villkoren i 
artikel 77 i förordning (EG) nr 1083/2006 
eller från den europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen,

Or. fr

Ändringsförslag 265
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 75 % av dessa kostnader om 
ansökningar lämnas in av en medlemsstat 
som får finansiellt stöd enligt något av 
villkoren i artikel 77 i förordning (EG) 
nr 1083/2006 eller från den europeiska 
finansiella stabiliseringsmekanismen,

Or. en

Ändringsförslag 266
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) 35 % av dessa kostnader om 
ansökningar lämnas in av en medlemsstat 
i vilken ingen region på Nuts II-nivå 
ingår i kategorin ”mindre utvecklade 
regioner” enligt förordning XX/XXXX 
och vars arbetslöshetsnivå ligger minst 
3 % lägre än EU:s genomsnittliga 
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arbetslöshetsnivå enligt Eurostats senast 
publicerade uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 267
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 268
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Nationell samfinansiering

De företag och/eller sektorer som berörs 
av ansökan ska bidra till minst 50 % av 
den sammanlagda nationella 
samfinansieringen. Den ansökande 
medlemsstaten ska bedöma huruvida en 
lägre procentandel samfinansiering från 
företag eller sektorer är motiverad på 
grundval av företagets eller den berörda 
sektorns ekonomiska situation.
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Or. en

Ändringsförslag 269
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 270
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 271
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 272
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AM\908775SV.doc 113/123 PE492.873v01-00

SV

Or. fr

Ändringsförslag 273
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lt

Ändringsförslag 274
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När ett beslut om ekonomiskt stöd i 
enlighet med artikel 15.4 har trätt i kraft 
ska kommissionen, i princip inom 
15 dagar, betala ut minst 60 % av det 
ekonomiska stödet från unionen till 
medlemsstaten i form av förfinansiering, 
som ska följas av en på förhand fastställd 
och tydlig plan för del- och 
slutbetalningar. Förfinansieringen ska 
räknas av när stödärendet avslutas i 
enlighet med artikel 18.3



PE492.873v01-00 114/123 AM\908775SV.doc

SV

Or. it

Ändringsförslag 275
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 276
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 277
Pervenche Berès

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 278
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 279
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Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 280
Marije Cornelissen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) En redogörelse för de åtgärder som 
vidtagits eller som planeras av de 
nationella, regionala eller lokala 
myndigheterna, unionens fonder, 
arbetsmarknadens parter och företagen, 
med en beskrivning av hur åtgärderna 
väntas bidra till arbetstagarnas 
återintegrering på arbetsmarknaden eller 
övergång till nya verksamhetsformer. I 
redogörelsen ska resultaten av 
återintegrerande åtgärder som finansieras 
av ESAF tydligt jämföras med resultaten 
av återintegrerande åtgärder utan stöd 
från ESAF.

Or. en
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Ändringsförslag 281
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 282
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 1 augusti 
vartannat år, och första gången 2015, lägga 
fram en kvantitativ och kvalitativ rapport 
för Europaparlamentet och rådet om den 
verksamhet som bedrivits inom ramen för 
denna förordning och förordning (EG) 
nr 1927/2006 under de föregående två åren. 
Rapporten ska inriktas på de resultat som 
uppnåtts genom fonden och ska redogöra 
för inlämnade ansökningar, antagna beslut, 
finansierade åtgärder och hur dessa 
kompletterat de åtgärder som finansierats 
genom någon annan av unionens fonder, 
särskilt Europeiska socialfonden och 

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

annan av unionens fonder, särskilt 
Europeiska socialfonden, samt för 
avslutade stödärenden. Rapporten ska 
också innehålla uppgifter om ansökningar 
som avslagits eller ansökningar för vilka 
hela det ansökta beloppet inte beviljats på 
grund av att det saknats tillräckliga anslag 
eller på grund av att de inte varit 
stödberättigande.

Or. pt

Ändringsförslag 283
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) en halvtidsutvärdering av resultaten och 
vilket genomslag de har på lång sikt, senast 
den 30 juni 2018; denna utvärdering ska 
omfatta en bedömning av hur 
instrumentet har införlivats i Europeiska 
socialfonden som ett sätt att snabbt kunna 
ingripa och med särskild hänsyn till 
konsekvenserna för budget och ledning 
kunna öka samstämmigheten, göra 
insatserna mer kompletterande, förkorta 
beslutsprocessen och förenkla och 
rationalisera ESAF-tillämpningarna, 
eftersom ESAF kan gynnas av såväl 
ESF:s strukturer, förfaranden och 
lednings- och kontrollsystem som dess 
förenklingar inom områden som 
stödberättigande kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 284
Edit Bauer
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Resultaten av utvärderingen ska 
överlämnas till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, Regionkommittén och 
arbetsmarknadens parter för information.
Om det av utvärderingen framgår att 
målet enligt artikel 1 inte har uppnåtts ska 
det ekonomiska stödet återbetalas 
proportionerligt.

Or. en

Ändringsförslag 285
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 286
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen, efter att ha gjort de 
kontroller som krävs, drar slutsatsen att en 
medlemsstat inte fullgör sina förpliktelser 
enligt artikel 21.1, ska kommissionen, om 
ingen överenskommelse har nåtts och 
medlemsstaten inte har gjort 
korrigeringarna inom den tidsfrist som 
kommissionen fastställt, med beaktande av 
medlemsstatens eventuella synpunkter och 
inom tre månader räknat från den tidsfrist 
som avses i punkt 3 besluta att företa de 
nödvändiga finansiella korrigeringarna 
genom att dra in hela eller delar av det stöd 
som lämnats genom fonden för åtgärden 
ifråga. Ett belopp som gått förlorat till följd 
av en konstaterad oegentlighet ska drivas 
in, och om den ansökande medlemsstaten 
inte återbetalar beloppet inom angiven tid 
ska dröjsmålsränta betalas.

4. Om kommissionen, efter att ha gjort de 
kontroller som krävs, drar slutsatsen att en 
medlemsstat inte fullgör sina förpliktelser 
enligt artikel 21.1, ska kommissionen, om 
ingen överenskommelse har nåtts och 
medlemsstaten inte har gjort 
korrigeringarna inom den tidsfrist som 
kommissionen fastställt, med beaktande av 
medlemsstatens eventuella synpunkter och 
inom tre månader räknat från den tidsfrist 
som avses i punkt 3 besluta att företa de 
nödvändiga finansiella korrigeringarna 
genom att dra in hela eller delar av det stöd 
som lämnats genom fonden för åtgärden 
ifråga. Ett belopp som gått förlorat till följd 
av en konstaterad oegentlighet ska drivas 
in.

Or. pt

Ändringsförslag 287
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Ekonomisk förvaltning av stöd till 

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

Or. pt
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Ändringsförslag 288
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Ekonomisk förvaltning av stöd till 

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

Or. en

Ändringsförslag 289
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 290
Marije Cornelissen
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Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Utövande av delegering

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

Or. en
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Ändringsförslag 291
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antagits i 
enlighet med artikel 4.3 ska träda i kraft 
endast om Europaparlamentet eller rådet 
inte har gjort några invändningar inom 
två månader från det att akten anmäldes 
till Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, innan 
den perioden löpt ut, har informerat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Denna period kan 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

utgår

Or. pt


