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KORT BEGRUNDELSE

Generelle bemærkninger

Dette lovforslag har til formål at forlænge eksistensen af Den Europæiske Fond for Tilpasning 
til Globaliseringen (EGF) og foretager en række ændringer af EGF med det formål at forsøge 
at forbedre dens effektivitet.

Ordføreren støtter eksistensen af EGF og opfordrer til, at den udvikles for den flerårige 
finansiel ramme for perioden 2014-2020 til en fond, der kan supplere de nationale og 
regionale beskæftigelsespolitikker og andre EU-midler.

En styrkelse af Globaliseringsfonden er ekstra vigtig, i og med at EU er et meget åbent 
økonomisk område og dermed følsom over for eksterne chok. EU erkender også gennem 
Globaliseringsfonden, at investerings- og handelsliberalisering har globaliseret 
arbejdsmarkedet, og at en sådan åbenhed samtidig med at den genererer samlede fordele for 
økonomien i EU kan generere sociale omkostninger i visse regioner og sektorer.

For det første bør Globaliseringsfonden udvikles af hensyn til effektivitet og lige muligheder.
Disse ledige som følge af omstruktureringer inden for handelssektoren har vanskeligere end 
gennemsnittet ved at finde ny beskæftigelse og større indtjeningstab efter at have fundet ny 
beskæftigelse. Der er også større sandsynlighed for, at disse ledige fra handelssektoren har 
faglige kompetencer, der er specifikke for erhverv og industrier, der har faldende 
efterspørgsel efter arbejdskraft.

For det andet er den konkurrenceudsatte sektor, som er påvirket af handelsåbenhed, blevet 
udvidet i takt med at innovation og teknologier har gjort forsyningskæden for varer og 
tjenesteydelser mere og mere international. Derfor bør Globaliseringsfonden udvikles uden at 
udelukke nogen aktiviteter fra støtteberettigelse.

For det tredje har EU brug for et justeringsværktøj til at håndtere virkningerne af sine 
handelsaftaler på arbejdsmarkedet i EU i symmetri med dets eksklusive beføjelser til at indgå 
internationale handelsaftaler. Dette er ikke kun et spørgsmål om lige muligheder, men også 
om politiske økonomi. Borgerne i EU kan ikke forventes at støtte handelsåbenhed, hvis EU 
ikke kan gribe ind og støtte de arbejdstagere, der er blevet afskediget på grund af øget 
åbenhed over for konkurrenter fra tredjelande på området for varer og tjenesteydelser.

Dette forslag laver en klar forbindelse mellem Globaliseringsfonden og virkningen af 
internationale handelsaftaler ved at anerkende, at landmændene kan blive påvirket af de 
kommende EU-bilaterale handelsaftaler eller en multilateral aftale i 
Verdenshandelsorganisationen. Men det bør ikke udelukke arbejdstagere i ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter fra at høre til blandt de modtagere, der kan hævde at være blevet 
fortrængt til en anden aktivitet på arbejdsmarkedet som følge af en international handelsaftale.

Desuden foreslår ordføreren, at Europa-Parlamentet giver sit samtykke til internationale 
handelsaftaler (såsom en mulig associeringsaftale mellem EU og Mercosur eller EU og 
Indien), efter at have sikret, at Globaliseringsfonden, især hvad angår budgetbevillinger, vil 
være i stand til at håndtere deres indvirkning på arbejdsstyrken i Europa.
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Detaljeret analyse af forslaget

Ordføreren tilslutter sig de ændringer, der tager sigte på at bevare de kriserelaterede 
ændringer fra 2009, især at sænke tærsklen for, hvor mange afskedigelser der skal være for at 
være støtteberettiget, og at øge den maksimale sats for EGF-medfinansiering.

Det er også nødvendigt at holde fast ved en adskillelse af Globaliseringsfonden og Den 
Europæiske Socialfond (ESF), da de tjener meget forskellige formål.

En udvidelse af støtteberettigelsen i forhold til Globaliseringsfonden til små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), selvstændige erhvervsdrivende og landmænd er et positivt skridt. De 
har indtil videre de facto været udelukket fra at modtage midler fra fonden. Udvidelsen af 
støtteberettigelse til arbejdstagere med ikke-standardiserede ansættelseskontrakter viser, at 
Globaliseringsfonden i sin nuværende form har haft alt for strenge betingelser til at være 
effektiv.

Forslaget tager imidlertid ikke rigtig fat på det centrale spørgsmål om Globaliseringsfonden:  
der går i gennemsnit 11 måneder mellem ansøgningen og betalingsdatoen. Kommissionen 
sigter mod et benchmark på 8 måneder ved at fremskynde den administrative proces med 
sagsbehandling, betalinger og interinstitutionelle ordninger. Men budgetproceduren (som 
kræver, at de to budgetbeslutningstagere, Rådet og Parlamentet, godkender hver enkelt 
ansøgning til EGF) vil fortsat være en hindring for en hurtigere proces.

Ordføreren støtter, at Globaliseringsfonden samfinansierer målrettede programmer. Når det er 
muligt, bør disse programmer sikre, at overgangen til job i nye sektorer, der faktisk drager 
nytte af EU's åbenhed, lettes gennem uddannelse.

Endelig, med hensyn til budgettet, sætter Kommissionens forslag den nuværende grænse for 
årlige forpligtelsesbevillinger til 429 mio. EUR, hvilket svarer til 3 mia. EUR over 7 år. Den 
sætter den maksimale udgift til landbrugere til 2,5 mia. EUR i perioden. Selv om de 
nuværende årlige bevillinger i stort omfang har været underudnyttet, vil en udvidelse af 
antallet af personer, der er berettigede til støtte fra Globaliseringsfonden, sandsynligvis øge 
antallet af ansøgninger, og derfor må loftet muligvis tages op til revision, især hvis EU's 
handelspolitik skaber en række handelsaftaler, der påvirker beskæftigelsen for arbejdsstyrken 
i EU.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den 26. marts 2010 gav Det 
Europæiske Råd sit samtykke til 
Kommissionens forslag om at iværksætte 
en ny strategi, nemlig Europa 2020. Et af 
de tre prioriterede områder i Europa 2020-
strategien er inklusiv vækst, som realiseres 
ved, at borgerne gennem et højt 
beskæftigelsesniveau, investeringer i 
færdigheder, bekæmpelse af fattigdom og 
modernisering af arbejdsmarkederne, 
uddannelsessystemet og de sociale 
beskyttelsessystemer bliver i stand til at 
håndtere forandringer og opbygge et 
sammenhængende og inklusivt samfund.

(1) Den 26. marts 2010 gav Det 
Europæiske Råd sit samtykke til 
Kommissionens forslag om at iværksætte 
en ny strategi, nemlig Europa 2020. Et af 
de tre prioriterede områder i Europa 2020-
strategien er inklusiv vækst, som realiseres 
ved, at borgerne gennem et højt 
beskæftigelsesniveau, investeringer i 
færdigheder, bekæmpelse af fattigdom og 
modernisering af arbejdsmarkederne, 
uddannelsessystemet og de sociale 
beskyttelsessystemer bliver i stand til at 
håndtere forandringer og opbygge et 
sammenhængende og inklusivt samfund, 
der ikke udelukker nogen.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) I tråd med meddelelsen om et budget 
for Europa 2020 bør anvendelsesområdet 
for EGF udvides, således at det bliver 
lettere for landmænd at tilpasse sig en ny 
markedssituation som følge af 
internationale handelsaftaler inden for 
landbrugssektoren, der fører til en ændring 
i eller en betydelig tilpasning til 
landbrugsaktiviteterne for de berørte 
landmænd og således hjælpe dem med at 
blive mere konkurrencedygtige strukturelt 
set eller lette deres overgang til ikke-
landbrugsmæssige aktiviteter. Denne 
forordning bør erkende, at dette princip 
kan udbredes til alle arbejdstagere, der 
bliver arbejdsløse som følge af 
internationale handelsaftaler, herunder 
landbrugere.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

EGF bør blive EU's symmetriske beskæftigelsesværktøj til justering af handelsaftalernes 
overordnede konsekvenser. Erhvervsliv og servicevirksomheder påvirkes i lige så høj grad af 
handelsaftaler som landbrugssektoren gør.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør foretrække de 
foranstaltninger, der i væsentlig grad vil 
bidrage til de afskedigede arbejdstageres 
beskæftigelsesegnethed, når de udformer 
den koordinerede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger. 
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at 

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

mindst 50 % af de tiltænkte arbejdstagere 
vender tilbage til beskæftigelse eller til nye 
aktiviteter senest 12 måneder efter 
ansøgningsdatoen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I overensstemmelse med princippet 
om sund finansiel forvaltning bør den
økonomiske støtte fra EGF ikke erstatte 
støtteforanstaltninger, som er tilgængelige 
for afskedigede arbejdstagere i EU's 
strukturfonde eller i andre af EU's 
politikker eller programmer.

(12) I overensstemmelse med princippet 
om sund finansiel forvaltning bør den 
økonomiske støtte fra EGF ikke erstatte 
støtteforanstaltninger, som er tilgængelige 
for afskedigede arbejdstagere i EU's 
strukturfonde eller i andre af EU's 
politikker eller programmer, navnlig ESF 
eller den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at afbøde globaliseringens 
skadelige virkninger skal der også skabes 
varige arbejdspladser i EU, hvilket gøres 
ved at udarbejde en egentlig EU-strategi 
om generobring af produktionen 
kombineret med en loyal konkurrence 
med de store vækstlande og en fast 
vækststøttepolitik. Fremme af den sociale 
dialog, forbedring af produkternes og 
forbrugerinformationens kvalitet, øget 
forskning og innovation, skabelse af nye 
offentlige og private redskaber til 
finansiering af økonomien og udvikling af 
de små og mellemstore virksomheder er 
effektive værktøjer til at styrke Unionens 
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produktionsapparat.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Formålet med EGF er at bidrage til 
økonomisk vækst og beskæftigelse i 
Unionen ved at give Unionen mulighed for 
at udvise solidaritet med de arbejdstagere, 
der afskediges som følge af 
gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, kan tilskrives 
globaliseringen, handelsaftaler, der i 
alvorlig grad påvirker EU's økonomiske 
sektorer, navnlig landbruget, eller en
finansiel og økonomisk krise, og hjælpe 
dem økonomisk med hurtigt at vende 
tilbage til arbejdsmarkedet eller med at 
ændre eller tilpasse deres aktiviteter.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EGF har til formål at sikre, at 
Unionen, som har den fælles 
handelspolitik blandt sine 
enekompetencer, også har sit eget 
hensigtsmæssige justeringsværktøj, som 
gør den i stand til at opveje de eventuelle 
tab, der påføres gennem de internationale 
handelsaftaler, som den forhandler.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Foranstaltninger, der får økonomisk 
støtte af fonden, jf. artikel 2, litra a) og b), 
har til formål at sikre, at mindst 50 % af de 
arbejdstagere, der deltager i disse 
foranstaltninger, kommer ind på 
arbejdsmarkedet inden for et år at regne 
fra datoen for ansøgningen. Dette mål bør 
reevalueres som led i midtvejsrevisionen 
af denne forordning.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
som følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, der 
kan tilskrives globaliseringen, og som især 
har givet sig udslag i en væsentlig ændring 
af eksport-import-mønstrene i Unionens 
handel med varer og tjenesteydelser, et 
fald i EU's markedsandel i en given sektor 
eller udflytning af aktiviteter til 
tredjelande, og hvor disse afskedigelser har 
en betydelig negativ indvirkning på den 
lokale, regionale eller nationale økonomi

Begrundelse

Alle store ændringer, der forårsages af åbenhed inden for handel, bør være dækket, selv om 
faldet sker i langsomt tempo.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse
Artiklen bør dække andre typer aktiviteter, der påvirkes af internationale handelsaftaler. Det 
bør forudses, at mange arbejdstagere, der bliver arbejdsløse, må foretage et radikalt skift 
fagmæssigt, når de bliver afskediget på grund af handelsåbenhed.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) ejere og ledere af meget små, små og 
mellemstore virksomheder og selvstændige 
arbejdstagere (herunder landmænd), samt 
alle medlemmerne af deres husstand, som 
er erklæret aktive i virksomheden, forudsat 
at de allerede fremstillede de produkter, der 
var berørt af den pågældende handelsaftale, 
inden foranstaltningerne for den specifikke 
sektor var blevet gennemført.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På små arbejdsmarkeder eller under 
særlige omstændigheder, der er behørigt 
begrundet af den ansøgende medlemsstat, 
kan en ansøgning om økonomisk støtte i 
henhold til denne artikel godkendes, selv 
om de betingelser, der er fastsat i stk. 1, 
litra a) og b), ikke fuldt ud er opfyldt, når 
afskedigelserne har en alvorlig indvirkning 
på beskæftigelsen og den lokale økonomi. 
Medlemsstaten skal specifikt oplyse, 
hvilket interventionskriterium i stk. 1, litra 
a) og b), dens ansøgning ikke fuldt ud 
opfylder.

2. På små arbejdsmarkeder eller under 
særlige omstændigheder, navnlig i 
forbindelse med kollektive ansøgninger, 
der involverer små og mellemstore 
virksomheder, der er behørigt begrundet af 
den ansøgende medlemsstat, kan en 
ansøgning om økonomisk støtte i henhold 
til denne artikel godkendes, selv om de 
betingelser, der er fastsat i stk. 1, litra a) og 
b), ikke fuldt ud er opfyldt, når 
afskedigelserne har en alvorlig indvirkning 
på beskæftigelsen og den lokale økonomi. 
Medlemsstaten skal specifikt oplyse, 
hvilket interventionskriterium i stk. 1, litra 
a) og b), dens ansøgning ikke fuldt ud 
opfylder.

Begrundelse

Disse ændringer er nødvendige for at sørge for overensstemmelse med artikel 2, litra c).

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Når Kommissionen, for så vidt angår 
arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse 
som følge af handelsændringer, herunder 
i påkommende tilfælde landmænd, efter 
paraferingen af en handelsaftale og ud fra 
de tilgængelige oplysninger, data og 
analyser, anser det for sandsynligt, at 
betingelserne for støtte i henhold til artikel 
2, litra c), er opfyldt for et betydeligt antal 
arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse 
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berørte geografiske områder, fastsætter et 
maksimalt beløb for eventuel støtte på EU-
plan, referenceperioderne og betingelserne 
for støtteberettigelse for landmænd og 
fristerne for støtteberettigelse for udgifter 
samt den frist, inden for hvilken 
ansøgningerne skal indsendes, og, om 
fornødent, indholdet af disse ansøgninger, 
jf. artikel 8, stk. 2.

som følge af handelsændringer, herunder 
i påkommende tilfælde landmænd, 
vedtager den delegerede retsakter, jf. 
artikel 24, som fastlægger de 
støtteberettigede sektorer eller produkter, 
beskriver de eventuelle berørte geografiske 
områder, fastsætter et maksimalt beløb for 
eventuel støtte på EU-plan, 
referenceperioderne og betingelserne for 
støtteberettigelse for arbejdstagere, der er 
blevet arbejdsløse som følge af 
handelsændringer, herunder i 
påkommende tilfælde landmænd og 
fristerne for støtteberettigelse for udgifter 
samt den frist, inden for hvilken 
ansøgningerne skal indsendes, og, om 
fornødent, indholdet af disse ansøgninger, 
jf. artikel 8, stk. 2.

Begrundelse

Disse ændringer er nødvendige for at sørge for overensstemmelse med artikel 2, litra c).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Disse ændringer er nødvendige for at sørge for overensstemmelse med artikel 2, litra c).
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Der kan ydes økonomisk støtte til aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår 
i en samordnet pakke af individualiserede 
tilbud, som har til formål at lette en 
tilbagevenden for de ledige arbejdstagere, 
der er tiltænkt støtte, til beskæftigelse, eller 
lette deres etablering som selvstændige 
eller for arbejdstagere, der er blevet 
arbejdsløse som følge af 
handelsændringer, herunder i 
påkommende tilfælde landmænd at ændre 
eller tilpasse deres hidtidige aktiviteter, 
fortrinsvis for at lette overgangen til job i 
vækstbrancher, der nyder godt af 
handelsliberaliseringen. Den samordnede 
pakke af individualiserede tilbud kan bl.a. 
omfatte:

Begrundelse

EGF bør tage hensyn til, at de mest effektive målrettede programmer er dem, der bistår og 
uddanner den del af arbejdsstyrken, der flytter fra en sektor med faldende beskæftigelse til en 
økonomisk aktivitet i vækst.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Skræddersyet uddannelse og 
omskoling, inklusive informations- og 
kommunikationsteknologikompetencer og 
attestering af erhvervede kvalifikationer,
hjælp til jobsøgning, 
jobskabelsesforanstaltninger,
erhvervsvejledning, rådgivning, 
mentorordning, fremme af iværksætteri, 
hjælp til at blive selvstændig og til 
etablering af virksomheder eller til ændring 
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informations- og kommunikationsteknologi 
og attestering af erhvervede 
kvalifikationer.

eller tilpasning af aktivitet, herunder 
investeringer i fysiske aktiver og 
samarbejdsaktiviteter.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

fuldstændig ansøgning til Kommissionen 
senest 12 uger efter den dato, på hvilken 
betingelserne i artikel 4, stk. 1 eller 2, er 
opfyldt eller om fornødent inden den frist, 
der er fastsat af Kommissionen, jf. artikel 
4, stk. 3. I usædvanlige og behørigt 
dokumenterede tilfælde kan ansøgningen 
suppleres med yderligere oplysninger fra 
den ansøgende medlemsstat senest seks 
måneder efter datoen for ansøgningen, 
hvorefter Kommissionen evaluerer 
ansøgningen på baggrund af de 
tilgængelige oplysninger. Kommissionen 
afslutter sin evaluering af ansøgningen 
senest 8 uger efter datoen for modtagelse af 
en fuldstændig ansøgning eller (i tilfælde 
af en ufuldstændig ansøgning) senest seks 
måneder efter datoen for den oprindelige 
ansøgning, alt efter hvilken dato der ligger 
først. Når den behandler ansøgninger, 
sikrer Kommissionen, at EGF-midlerne 
udbetales til gavn for de sektorer, regioner 
og medlemsstater, der har mest behov for 
dem.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Verdenshandelsorganisationen, jf. artikel 4, 
stk. 3, litra c). Denne analyse bygger på 
statistiske oplysninger og andre 
oplysninger på det mest hensigtsmæssige 
niveau for at dokumentere opfyldelsen af 
interventionskriterierne i artikel 4.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen sikrer, at retten til at 
drage nytte af EGF ikke får indflydelse på 
berettigelsen til at modtage andre EU-
midler, såsom midler fra ESF eller den 
fælles landbrugspolitik for landbrugernes 
vedkommende.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen gennemfører 
informations- og 
kommunikationsaktiviteter med henblik på 
at sikre, at alle lande, regioner og 
beskæftigelsessektorer i EU er 
opmærksomme på disse muligheder og 
rapporterer årligt om anvendelse af 
midlerne land for land og sektor for 
sektor.

Begrundelse

Visse medlemsstater gør i øjeblikket ikke tilstrækkelig brug af Den Europæiske Socialfond. 
Desuden vil ESF nu muligvis yde støtte til flere sektorer og støttemodtagere end før. 
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Anerkender det presserende behov for 
at træffe beslutninger, der sikrer, at 
arbejdstagere hurtigst muligt involveres i 
disse programmer, og at institutionerne 
bestræber sig på at minimere 
behandlingstiden for ansøgninger.

Begrundelse

Sammenhængen mellem EU's handelspolitik og dens globaliseringsfond indebærer, at 
budgetbevillingerne til EGF bør revideres før hver frihandelsaftale. På samme måde bør der 
ikke gennemføres nogen internationale handelsaftaler, uden at der vedtages EGF-
bestemmelser til at nå deres mål.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. EGF's budgetledelse forudser 
fremtidige frihandelsaftaler, der 
sandsynligvis vil fremprovokere 
afskedigelser eller flytning af 
arbejdstagere som defineret i artikel 1, og, 
når det er nødvendigt, foreslå en revision 
af denne forordning for at sikre, at 
budgettet for EGF løbende lever op til 
behovene. Indgåelsen af en international 
aftale kan gøres betinget af 
tilgængeligheden af EGF-ressourcer, der 
sætter EU-arbejdsstyrken i stand til at 
tilpasse sig effekten af denne aftale. 

Begrundelse

Sammenhængen mellem EU's handelspolitik og dens globaliseringsfond indebærer, at 
budgetbevillingerne til EGF bør revideres før hver frihandelsaftale. På samme måde bør der 
ikke gennemføres nogen internationale handelsaftaler, uden at der vedtages EGF-
bestemmelser til at nå deres mål.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Disse evalueringer omfatter tal, der 
viser antallet af ansøgninger og dækker 
udførelsen af programmer land for land 
og sektor for sektor, med henblik på at 
vurdere, om EGF når frem til de 
modtagere, den sigter mod.
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