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KORTFATTAD MOTIVERING
Allmänna anmärkningar
Syftet med detta lagstiftningsförslag är att förlänga fonden för justering för
globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) och göra vissa ändringar för att den ska bli mer
effektiv.
Föredraganden är positiv till att fonden finns och ser gärna att den under den fleråriga
budgetramen för 2014–2020 utvecklas till en fond som kompletterar nationella och regionala
sysselsättningsåtgärder samt andra EU-fonder.
Eftersom EU är ett mycket öppet ekonomiskt område och således känsligt för yttre påverkan
är det extra viktigt att förbättra fonden. Genom fonden erkänner EU också att liberaliseringen
av investeringar och handel har globaliserat arbetsmarknaden och att en sådan öppenhet
visserligen kan ge generella vinster för EU:s ekonomi, men också leda till sociala kostnader i
vissa regioner och sektorer.
För det första bör fonden utvecklas för att bli mer effektiv och rättvis. De arbetstagare som
blivit arbetslösa till följd av utvecklingen inom handeln har svårare än genomsnittet att
återanställas och får lägre inkomster när de återanställs. Det är dessutom större sannolikhet att
dessa arbetstagare har en yrkeskompetens som är anpassad efter yrken och industrier som
håller på att försvinna.
För det andra har den varu- och tjänstesektor som påverkas av den öppna handeln växt
eftersom innovation och teknik har gjort kedjan av leveranser av varor och tjänster mer och
mer internationell. Fonden bör därför utvecklas utan att någon verksamhet fråntas rätten till
stöd.
För det tredje bör EU ges möjlighet till justering för att kunna hantera effekterna av sina
handelsavtal på EU:s arbetsmarknad på ett sätt som motsvarar dess exklusiva behörighet att
ingå internationella handelsavtal. Det här handlar inte bara om lika möjligheter, utan också
om politisk ekonomi. EU:s medborgare kan inte förväntas stödja öppenhet inom handeln om
EU inte har möjlighet att hjälpa de arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av ökad
öppenhet gentemot konkurrerande varu- och tjänsteföretag från tredjeländer.
I förslaget görs det en tydlig koppling mellan fonden och effekten av internationella
handelsavtal i och med att man erkänner att jordbrukare kan påverkas av EU:s kommande
bilaterala handelsavtal eller av ett multilateralt handelsavtal inom WTO. Det bör dock inte
utesluta arbetstagare i andra sektorer än jordbrukssektorn från att vara stödberättigade med
rätt att hävda att de omplacerats till en annan verksamhet till följd av effekterna av ett
internationellt handelsavtal.
Dessutom föreslår föredraganden att parlamentet inte ska godkänna internationella
handelsavtal (t.ex. frihandelsavtalen EU–Mercosur och EU–Indien) förrän de kan garantera
att fonden, särskilt i fråga om budgetanslag, kommer att kunna hantera konsekvenserna för
Europas arbetskraft.
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Närmare analys av förslaget
Föredraganden ställer sig bakom de förändringar som syftar till att bevara de krisbetingade
ändringarna från 2009, särskilt att minska det antal uppsagda arbetstagare som krävs för att bli
stödberättigad och höja fondens högsta möjliga samfinansieringssats.
Man måste hålla isär Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (fonden) och
Europeiska socialfonden (ESF) eftersom de har helt olika syften.
Det är positivt att de som är berättigade till stöd från fonden utvidgas till små och medelstora
företag, egenföretagare och jordbrukare. De har faktiskt hittills inte tillhört fondens potentiella
stödmottagare. Att de som är berättigade till stöd från fonden utsträckts till att även omfatta
anställda med icke-standardiserade anställningsavtal visar att fonden, i dess nuvarande form,
har haft för strikta villkor för att vara effektiv.
Ändå tar inte förslaget upp den viktigaste frågan när det gäller fonden, nämligen att det i
genomsnitt tar elva månader från ansökan till utbetalningsdatum. Kommissionen har ett
riktmärke på åtta månader som kan uppnås genom att påskynda det administrativa
förfarandet, utbetalningarna och de interinstitutionella arrangemangen. Budgetförfarandet
(som innebär att de två beslutsfattande institutionerna, rådet och parlamentet, ska godkänna
varje ansökan till fonden) kommer dock att fortsätta utgöra ett hinder för en snabbare
behandling.
Föredraganden är för en medfinansiering från fonden till riktade program. Om möjligt ska
dessa program säkerställa att utbildningen underlättar en övergång till anställningar inom de
nya sektorer som faktiskt gynnas av EU:s öppenhet.
När det gäller budgeten fastställer slutligen kommissionens förslag den nuvarande tröskeln för
årliga åtagandebemyndiganden till 429 miljoner euro, vilket motsvarar 3 miljarder euro under
en sjuårsperiod. Det fastställer ett utgiftstak för jordbrukare på 2,5 miljarder euro för denna
period. Även om det nuvarande årliga anslaget inte på långa vägar har utnyttjats kommer
sannolikt utvidgningen av dem som är berättigade till stöd från fonden att innebära fler
sökanden och taket kan därför behöva ses över, särskilt om EU:s handelspolitik leder till ett
antal handelsavtal som påverkar sysselsättningen för EU:s arbetskraft.
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 1
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Den 26 mars 2010 antog Europeiska
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rådet kommissionens förslag om en ny
strategi kallad Europa 2020. Ett av de tre
prioriterade målen i Europa 2020 är tillväxt
för alla, vilket innebär att människor ges
ökad egenmakt genom hög sysselsättning,
investeringar i kompetens, åtgärder mot
fattigdom samt modernisering av
arbetsmarknaderna och
utbildningssystemen och de sociala
trygghetssystemen i syfte att hjälpa
människor att förutse och hantera
förändringar och bygga ett samhälle präglat
av större sammanhållning.

Europeiska rådet kommissionens förslag
om en ny strategi kallad Europa 2020. Ett
av de tre prioriterade målen i Europa 2020
är tillväxt för alla, vilket innebär att
människor ges ökad egenmakt genom hög
sysselsättning, investeringar i kompetens,
åtgärder mot fattigdom samt modernisering
av arbetsmarknaderna och
utbildningssystemen och de sociala
trygghetssystemen i syfte att hjälpa
människor att förutse och hantera
förändringar och bygga ett samhälle präglat
av större sammanhållning där ingen stängs
ute.

Ändringsförslag 2
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.

(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. Denna
förordning bör erkänna möjligheten att
utvidga denna princip till alla
arbetstagare som blivit uppsagda till följd
av internationella handelsavtal, inklusive
jordbrukare.
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Ändringsförslag 3
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) När det gäller arbetstagare som
påverkats av internationella handelsavtal
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 och andra
arbetstagare som blivit uppsagda till följd
av utvecklingen inom handeln 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.

Motivering
Fonden bör bli EU: s symmetriska sysselsättningsverktyg för anpassning till de allmänna
följderna av handelsavtal. Industri- och tjänsteföretag påverkas lika mycket som
jordbrukssektorn av handelsavtal.
Ändringsförslag 4
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 leder till återanställning för
de arbetslösa arbetstagarna. 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.
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Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 12
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) I enlighet med principen om sund
ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska
stödet från fonden inte ersätta sådana
stödåtgärder som erbjuds arbetslösa
arbetstagare inom ramen för unionens
strukturfonder eller unionens övriga
åtgärder eller program.

(12) I enlighet med principen om sund
ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska
stödet från fonden inte ersätta sådana
stödåtgärder som erbjuds arbetslösa
arbetstagare inom ramen för unionens
strukturfonder eller unionens övriga
åtgärder eller program, särskilt
Europeiska socialfonden och den
gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
1a. För att motverka globaliseringens
negativa effekter måste man också skapa
varaktiga arbetstillfällen på unionens
territorium genom att utarbeta en effektiv
unionsstrategi för att ta tillbaka
produktionen, kombinerat med en lojal
konkurrens med de stora tillväxtländerna
och en kraftfull tillväxtpolitik. För att
stärka unionens produktionskapacitet
finns det effektiva medel som att främja
den sociala dialogen, förbättra
produkternas kvalitet liksom
informationen till konsumenterna, satsa
mer på forskning och innovation, skapa
nya ekonomiska verktyg för offentlig och
privat finansiering samt utveckla små och
medelstora företag.
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Ändringsförslag 7
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 som
allvarligt påverkar unionens ekonomiska
sektorer, särskilt jordbruket, eller av en
finansiell och ekonomisk kris, och att
tillhandahålla ekonomiskt stöd som hjälper
arbetstagarna att snabbt återintegreras på
arbetsmarknaden eller ställa om eller
anpassa sin verksamhet.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
Syftet med fonden ska vara att se till att
EU, som är ensamt behörigt i frågor om
den gemensamma handelspolitiken, även
har möjlighet att på egen hand göra
justeringar för att balansera eventuella
förluster som uppstår till följd av
internationella handelsavtal som EU
förhandlar fram.
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Ändringsförslag 9
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 är ute på arbetsmarknaden inom ett
år från ansökningsdagen. Detta mål bör ses
över i samband med halvtidsöversynen av
denna förordning.

Ändringsförslag 10
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
genomgripande förändringar inom
världshandeln beroende på globaliseringen,
som lett till en större förändring i exportoch importmönstren i EU:s handel med
varor och tjänster, att marknadsandelarna
för EU inom en viss sektor minskar eller
att ekonomisk verksamhet flyttas ut till
tredjeländer, och uppsägningarna får
betydande negativa konsekvenser för den
regionala eller lokala ekonomin,

Motivering
Alla större förändringar som orsakas av en öppen handel bör omfattas, även om
marknadsandelarna minskar långsamt.
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Ändringsförslag 11
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, inklusive jordbrukare,
som ställer om eller anpassar sin tidigare
verksamhet eller går över till en annan
sektor 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.

Motivering
Artikeln bör omfatta andra typer av verksamhet som påverkas av internationella
handelsavtal. Den bör även ta fasta på att många arbetstagare som sagts upp måste ändra sin
sysselsättning radikalt om de blir uppsagda till följd av en öppen handel.
Ändringsförslag 12
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 uppges arbeta i företaget,
förutsatt att de redan producerade den
produkt som påverkas av det relevanta
handelsavtalet innan åtgärderna för sektorn
i fråga tillämpades.
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Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. På mindre arbetsmarknader eller vid
särskilda omständigheter som kan
motiveras av den ansökande
medlemsstaten kan en ansökan om
ekonomiskt stöd på grundval av denna
artikel godtas även om de villkor som
fastställts i punkt 1 a eller b inte till alla
delar uppfylls, om uppsägningarna får
allvarliga följder för sysselsättningen och
den lokala ekonomin. Medlemsstaten ska
ange vilket av insatskriterierna i punkt 1 a
och b inte till alla delar uppfylls.

2. På mindre arbetsmarknader eller vid
särskilda omständigheter – särskilt i
samband med gemensamma ansökningar
som involverar små och medelstora
företag – som kan motiveras av den
ansökande medlemsstaten kan en ansökan
om ekonomiskt stöd på grundval av denna
artikel godtas även om de villkor som
fastställts i punkt 1 a eller b inte till alla
delar uppfylls, om uppsägningarna får
allvarliga följder för sysselsättningen och
den lokala ekonomin. Medlemsstaten ska
ange vilket av insatskriterierna i punkt 1 a
och b inte till alla delar uppfylls.

Motivering
Förändringar som är nödvändiga för att stämma överens med artikel 2 led c.
Ändringsförslag 14
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

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
arbetstagare – inklusive, om tillämpligt,
jordbrukare – som blivit uppsagda till följd
av utvecklingen inom handeln 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
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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.

unionen kan vara, vilka referensperioder
som gäller och vilka villkor arbetstagare –
inklusive, om tillämpligt, jordbrukare –
som blivit uppsagda till följd av
utvecklingen inom handeln 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.

Motivering
Förändringar som är nödvändiga för att stämma överens med artikel 2 led c.
Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 6 – 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 – inklusive, om
tillämpligt, jordbrukare – som blivit
uppsagda till följd av utvecklingen inom
handeln och som ställt om eller anpassat
sin tidigare jordbruksverksamhet till följd
av att unionen paraferat ett handelsavtal
som avses i den delegerade akt som antas i
enlighet med artikel 4.3.

Motivering
Förändringar som är nödvändiga för att stämma överens med artikel 2 led c.
Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ekonomiskt stöd får beviljas för aktiva
arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett
samordnat paket med individanpassade
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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:

tjänster som syftar till att hjälpa de berörda
uppsagda arbetstagarna att återintegreras
på arbetsmarknaden eller att etablera sig
som egenföretagare eller, om det gäller
arbetstagare – inklusive, om tillämpligt,
jordbrukare – som blivit uppsagda till följd
av utvecklingen inom handeln, att anpassa
sin tidigare verksamhet, helst genom att
underlätta en övergång till sådan
verksamhet som tack vare liberaliseringen
av handeln växer. Det samordnade paketet
kan bestå av bland annat följande
individanpassade tjänster:

Motivering
Fonden bör beakta att de målinriktade program som är de mest effektiva är de som
underlättar och erbjuder utbildning till arbetstagare som går från en sektor på tillbakagång
till en växande ekonomisk sektor.
Ändringsförslag 17
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.

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led b
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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,
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.

Ändringsförslag 19
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.

Ändringsförslag 20
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

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
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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.

bedömning av ansökan inom åtta veckor
från det att den fullständiga ansökan har
mottagits eller (om ansökan inte är
fullständig) inom sex månader efter dagen
för den ursprungliga ansökan, beroende på
vilket som infaller tidigare. När
kommissionen behandlar ansökningarna
ska den se till att det stöd som betalas ut
från fonden gynnar de sektorer, regioner
och medlemsstater som behöver det mest.

Ändringsförslag 21
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 eller den nya
marknadssituation som uppstått inom en
sektor 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.

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
5a. Kommissionen ska se till att rätten till
stöd från fonden inte påverkar rätten att
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få stöd från någon annan EU-fond, såsom
ESF eller stöd från den gemensamma
jordbrukspolitiken till jordbrukare.

Ändringsförslag 23
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 för att se till att alla
länder, regioner och
sysselsättningssektorer i unionen är
medvetna om dessa möjligheter, och ska
rapportera om den årliga användningen
av fonden, land för land och sektor för
sektor.

Motivering
Vissa medlemsstater använder för närvarande inte ESF i tillräcklig utsträckning. Dessutom
kommer ESF nu att gynna potentiellt sett fler sektorer och stödmottagare än tidigare.
Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
Institutionerna ska försöka minimera
handläggningstiden för ansökningar med
tanke på betydelsen av snabba beslut för
att arbetstagarna så fort som möjligt ska
involveras i programmen.
Motivering

Samordningen mellan EU:s handelspolitik och fonden betyder att detta budgetanslag bör ses
över inför varje frihandelsavtal. Inget internationellt handelsavtal bör ingås utan att fondens
bestämmelser för att uppfylla dess mål anpassats.
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Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
6a. Fondens budgetförvaltning ska
förutse framtida frihandelsavtal som
sannolikt kan orsaka friställningar eller
uppsägningar av arbetstagare, i enlighet
med definitionen i artikel 1, och vid behov
föreslå en översyn av denna förordning
för att se till att fondens budget
kontinuerligt tillgodoser behoven.
Godkännande av internationella avtal får
villkoras av att fonden har tillräckliga
resurser för att unionens arbetskraft ska
kunna anpassa sig till avtalets
konsekvenser.
Motivering

Samordningen mellan EU:s handelspolitik och fonden betyder att detta budgetanslag bör ses
över inför varje frihandelsavtal. Inget internationellt handelsavtal bör ingås utan att fondens
bestämmelser för att uppfylla dess mål anpassats.

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
2a. Dessa utvärderingar ska innehålla
siffror som visar antalet ansökningar och
ska omfatta programresultaten land för
land och sektor för sektor, så att man kan
bedöma huruvida fonden når de
mottagare som den riktar sig till.
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