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KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprindeligt oprettet for 
programperioden 2007-2013 ved forordning (EF) nr. 1927/20061 for at give Unionen et 
instrument til at udvise solidaritet med og yde støtte til arbejdstagere, der afskediges som 
følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives 
globaliseringen, og hvor disse afskedigelser har en betydelig negativ indvirkning på den 
regionale og lokale økonomi. Ved at samfinansiere aktive arbejdsmarkedspolitiske 
foranstaltninger har EGF til formål at fremme arbejdstagernes tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet inden for områder, sektorer og geografiske områder eller på 
arbejdsmarkeder, der kommer ud for pludselige, alvorlige økonomiske forstyrrelser.

EGF’s merværdi som et socialpolitisk instrument for EU skal findes i, at den yder synlig, 
specifik og målrettet finansiel bistand til individuelle programmer for omskoling af og 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet for arbejdstagere, der er ramt af kollektive afskedigelser.

Ordføreren støtter Kommissionens forslag om at lade EGF fortsætte efter 2013, fordi den er et 
tegn på politisk vilje til at udvikle en social søjle i EU, som supplerer medlemsstaternes 
politikker og giver EU’s tilgang til faglig uddannelse nyt liv.

Ordføreren er imidlertid uenig i Kommissionens forslag om at udvide EGF's 
anvendelsesområde til at omfatte landbrugssektoren, fordi han er af den overbevisning, at der 
ikke bør kompenseres for resultatet af frihandelsaftalerne mellem EU og tredjelande gennem 
af EGF. Ordføreren mener, at de 2,5 mia. EUR, som er tiltænkt EU-landbrugerne gennem 
EGF, ikke har et passende formål, og størrelsen på det foreslåede beløb til landbrugssektoren 
er også forkert. I sine forhandlinger om frihandelsaftaler skal EU tværtimod sikre 
overensstemmelse med den samlede fælles landbrugspolitik.

Ordføreren støtter den foreslåede inkludering af selvstændige arbejdstagere, eftersom de er 
vigtige aktører på de lokale arbejdsmarkeder og derfor som ansatte arbejdstagere er udsatte i 
forbindelse med de strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der forårsages af 
globaliseringen, men er imod tanken om at lade ejere og ledere af meget små, små og 
mellemstore virksomheder omfatte af EGF, fordi formålet med EGF er at fokusere på de 
sociale sektorer, som er hårdest ramt af globaliseringen.

For at øge muligheden for at mindre grupper af afskedigede arbejdstagere kan nyde godt af 
EGF, foreslår ordføreren en sænkning af tærsklen for ansøgninger til 200 afskedigelser i 
stedet for de foreslåede 500. Denne ændring kan få positive konsekvenser for de potentielle 
støttemodtagere og kan øge mulighederne for at finde ny beskæftigelse i alle Den Europæiske 
Unions regioner.

Ordføreren støtter af ovennævnte grunde en fortsættelse af EGF, men understreger behovet 
for at ændre fondens anvendelsesområde.

                                               
1 EUT L 406 af 30.12 2006, s. 1.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget 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 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) For at sikre den europæiske dimension 
af EGF bør en ansøgning om EGF-støtte 
kunne udløses, når antallet af afskedigelser 
når op på en minimumsgrænseværdi. På 
små arbejdsmarkeder, f.eks. små 
medlemsstater eller afsidesliggende 
regioner, og under usædvanlige 
omstændigheder kan der forelægges 
ansøgninger for et lavere antal 
afskedigelser. 
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Afskedigede arbejdstagere bør have 
samme adgang til EGF, uanset hvilken 
ansættelseskontrakt eller hvilket 
ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør 
arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse 
og vikaransatte, der er blevet afskediget, 
såvel som ejere og ledere af små 
virksomheder med op til fem ansatte og 
selvstændige arbejdstagere samt 
arbejdstagere, som ønsker at etablere en 
ny virksomhed eller overtage en 
eksisterende virksomhed med henblik på 
at generere en ny indtægtskilde, eller de,
hvis aktivitet ophører, anses for at være 
afskedigede arbejdstagere i forbindelse 
med denne forordning.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12
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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 supplere
støtteforanstaltninger, som er tilgængelige 
for afskedigede arbejdstagere i EU's 
strukturfonde eller i andre af EU's 
politikker eller programmer.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) I betragtning af at der er ringe 
kendskab til EGF i medlemsstaterne, bør
der inkluderes særlige bestemmelser med 
hensyn til informationsaktiviteter og 
fremmende aktiviteter vedrørende
programmet, eksempler på bedste praksis 
og EGF-resultater. For at sikre en større 
effektivitet i kommunikationen til den 
brede offentlighed og stærkere 
synergieffekter mellem de 
kommunikationsaktiviteter, der 
iværksættes på Kommissionens initiativ, 
bør de ressourcer, der er afsat til 
kommunikationsforanstaltninger i henhold 
til denne forordning også omfatte 
videreformidlingen af Unionens politiske 
prioriterede områder, under forudsætning 
af at disse vedrører de generelle 
målsætninger i denne forordning.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

denne forordning bør udgifterne være 
støtteberettiget enten fra den dato, på 
hvilken en medlemsstat bliver pålagt 
administrative udgifter for at gennemføre 
EGF, eller fra den dato, på hvilken en 
medlemsstat begynder at yde 
individualiserede tjenester.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, 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 

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

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
som følge af gennemgribende strukturelle 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, der 
kan tilskrives globaliseringen, og som især 
har givet sig udslag i 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

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) arbejdstagere, der har ændret eller 
tilpasset deres hidtidige 

udgår
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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.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) ejere og ledere af små virksomheder
med op til fem ansatte og selvstændige 
arbejdstagere eller arbejdstagere, som
ønsker at etablere en ny virksomhed eller 
overtage en eksisterende virksomhed med 
henblik på at generere en ny 
indtægtskilde, samt alle medlemmer af 
deres husstand, som er aktive i 
virksomheden.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) mindst 200 afskedigelser i løbet af en 
firemåneders periode i en virksomhed i en 
medlemsstat, inklusive afskedigelser hos 
leverandører eller hos producenter i 
efterfølgende produktionsled,
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 18

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, der er behørigt 
begrundet af den ansøgende medlemsstat, 
og navnlig i forbindelse med kollektive 
ansøgninger, der involverer små og 
mellemstore virksomheder, 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.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Såfremt ejere og ledere af små
virksomheder med op til fem ansatte og 
selvstændige arbejdstagere samt 
arbejdstagere, som ønsker at etablere en 
virksomhed eller overtage en eksisterende 
virksomhed, ændrer eller gentilpasser
deres aktiviteter, opfattes sådanne 
situationer som afskedigelser i forbindelse 
med denne forordning.

Ændringsforslag 21
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) For ejere og ledere af små virksomheder
med op til fem ansatte og selvstændige 
arbejdstagere samt arbejdstagere, som 
ønsker at etablere en ny virksomhed eller 
overtage en eksisterende virksomhed med 
henblik på at generere en ny 
indtægtskilde, beregnes afskedigelserne 
enten fra datoen for aktiviteternes ophør, 
for så vidt som det er forårsaget af én af de 
i artikel 2 nævnte faktorer og fastslået i 
henhold til national lov eller administrative 
bestemmelser, eller fra den dato, som 
Kommissionen har fastsat i sin delegerede 
retsakt, der er vedtaget i henhold til artikel 
4, stk. 3.

Ændringsforslag 22

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.

udgår

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ydes økonomisk støtte til aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår 
i en samordnet pakke af individualiserede 

Der kan ydes økonomisk støtte til aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår 
i en samordnet pakke af individualiserede 
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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:

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

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 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 

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

dokumenterede aktive jobsøgning, den 
livslange læring eller 
uddannelsesaktiviteterne.

Ændringsforslag 26

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 
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.

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. Denne 
analyse bygger på statistiske oplysninger 
og andre oplysninger på det mest 
hensigtsmæssige niveau for at 
dokumentere opfyldelsen af 
interventionskriterierne i artikel 4.

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Såfremt virksomheden fortsætter sine 
aktiviteter efter afskedigelser, en detaljeret 
begrundelse for sine juridiske 
forpligtelser og for de foranstaltninger, 
som den har truffet med henblik på at 
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tage sig af afskedigede arbejdstagere.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) De anvendte fremgangsmåder ved 
høringen af de berørte arbejdstagere eller 
disses repræsentanter, arbejdsmarkedets 
parter, lokale og regionale myndigheder
eller andre relevante organisationer.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Navnene på de organer, der 
gennemfører foranstaltningspakken i 
medlemsstaten.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Oplysninger om, hvorvidt 
virksomheden tidligere har modtaget 
midler fra EU's samhørigheds- eller 
strukturfonde eller indirekte via EU's 
støtteprogrammer i form af midler til 
infrastruktur og projekter relateret til 
virksomhedens eller dens medarbejderes 
aktiviteter i de foregående 10 år.

Ændringsforslag 31
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtten til afskedigede arbejdstagere 
supplerer medlemsstaternes 
foranstaltninger på nationalt, regionalt og 
lokalt plan.

1. Støtten til afskedigede arbejdstagere 
supplerer og erstatter ikke
medlemsstaternes foranstaltninger på 
nationalt, regionalt og lokalt plan.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den økonomiske støtte begrænses til det, 
der er nødvendigt for at udvise solidaritet 
og yde støtte til individuelle afskedigede 
arbejdstagere. De aktiviteter, der støttes af 
EGF, opfylder Unionens lovgivning og den 
nationale lovgivning, herunder 
bestemmelserne om statsstøtte.

2. Den økonomiske støtte begrænses til det, 
der er nødvendigt for at udvise solidaritet 
og yde støtte til individuelle afskedigede 
arbejdstagere. De aktiviteter, der støttes af 
EGF, opfylder Unionens lovgivning og den 
nationale lovgivning, herunder 
bestemmelserne om statsstøtte, og erstatter 
ikke foranstaltninger, som 
medlemsstaterne eller virksomhederne er 
ansvarlige for.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen sikrer, at retten til at 
drage nytte af EGF ikke får indflydelse på 
berettigelsen til at modtage andre EU-
midler.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionens tekniske bistand 
omfatter information og vejledning af 
medlemsstaterne vedrørende anvendelse af, 
tilsyn med og evaluering af EGF.
Kommissionen leverer desuden klare 
retningslinjer til de europæiske og 
nationale arbejdsmarkedsparter og lokale 
og regionale myndigheder om 
anvendelsen af EGF.

Ændringsforslag 35

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 anvendelsen af 
midlerne land for land og sektor for 
sektor.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

midler. Beløbet må ikke overstige 50 % af 
de samlede anslåede omkostninger, der er 
omtalt i artikel 8, stk. 2, litra e), eller 65 % 
for ansøgninger fra en medlemsstat, på hvis 
område mindst én region på NUTS II-
niveau er støtteberettiget under 
strukturfondenes konvergensmål.
Kommissionen vil i sin evaluering af 
sådanne ansøgninger afgøre, om 
samfinansieringssatsen på 65 % er 
berettiget ved at inddrage sociale og 
beskæftigelsesmæssige indikatorer, såsom 
den korrigerede disponible indkomst efter 
sociale overførsler.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 40

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 
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vurdere, om EGF når frem til de 
modtagere, den sigter mod.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 udgår
Finansiel forvaltning af støtten til 

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