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KORTFATTAD MOTIVERING
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) upprättades
ursprungligen för programperioden 2007–2013 genom förordning (EG) nr 1927/20061. Syftet
var att ge unionen ett redskap som gör det möjligt att visa solidaritet med och stödja
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som
skett inom världshandeln på grund av globaliseringen, särskilt när denna arbetslöshet får
betydande negativa konsekvenser för den regionala eller lokala ekonomin. Genom fonden
samfinansieras aktiva arbetsmarknadsåtgärder som ska hjälpa arbetstagare att komma tillbaka
in på arbetsmarknaden i områden, sektorer och regioner eller på arbetsmarknader som
drabbats av en allvarlig ekonomisk störning.
Fondens mervärde, i egenskap av instrument för EU:s socialpolitik, utgörs av att det
ekonomiska bidraget är synligt, specifikt och punktuellt och ges till individanpassade program
för omskolning och återintegrering i arbetslivet av arbetstagare som varit föremål för
kollektiva uppsägningar.
Föredraganden stöder kommissionens förslag att fortsätta fondens åtgärder efter 2013,
eftersom det visar en politisk vilja att utveckla en europeisk social pelare som kompletterar
medlemsstaternas socialpolitik och förnyar de europeiska metoderna för yrkesutbildning.
Föredraganden stöder dock inte kommissionen förslag om att utvidga tillämpningsområdet för
fonden till jordbrukssektorn, eftersom han anser att konsekvenserna av frihandelsavtal mellan
EU och tredjeland inte ska balanseras upp av fonden. Föredraganden anser att det belopp på
2,5 miljarder euro ska betalas ut till EU:s jordbrukare från fonden inte är ändamålsenligt,
varken i fråga om mål eller beloppets storlek. När EU däremot förhandlar om frihandelsavtal
måste unionen garantera politisk överensstämmelse med den gemensamma jordbrukspolitiken
som helhet.
Föredraganden stöder att egenföretagare ska omfattas av fonden såsom föreslås, eftersom de
är viktiga aktörer på de lokala arbetsmarknaderna och därför lika utsatta för strukturella
förändringar i världssystemet till följd av globaliseringen som anställda. Däremot motsätter
sig föredraganden tanken att personer som äger och driver mikroföretag eller små och
medelstora företag ska omfattas av fonden, eftersom fonden ska fokusera på sociala sektorer
som i större utsträckning drabbas av globaliseringen.
För att öka möjligheten för mindre grupper av arbetslösa arbetstagare att dra nytta av fonden
föreslår föredraganden att tröskeln för att lämna in ansökningar ska sänkas till 200 arbetslösa
arbetstagare från 500 som föreslagits. Denna ändring skulle ha en positiv inverkan på den
eventuella stödmottagaren och skulle öka möjligheterna till återinträde på arbetsmarknaden i
EU:s samtliga regioner.
Av ovannämnda skäl föreslår föredraganden att Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter ska fortsätta sin verksamhet, men understryker att fondens
tillämpningsområde måste ändras.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG
Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 5
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 6
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

(6) För att se till att fonden bevarar sin
europeiska prägel bör det krävas ett visst
antal uppsägningar för att en ansökan om
stöd ska kunna lämnas in. På små
arbetsmarknader, till exempel i små
medlemsstater eller i avlägset belägna
regioner och vid särskilda omständigheter,
får en ansökan lämnas in trots att antalet
uppsagda arbetstagare är lägre.
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Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 7
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

(7) Arbetslösa arbetstagare bör ha tillgång
till fonden på lika villkor, oavsett deras
anställningsavtal eller
anställningsförhållande. Visstidsanställda
och arbetstagare som hyrs ut av
bemanningsföretag som sägs upp från sitt
arbete samt personer som äger och driver
små företag med upp till fem anställda och
egenföretagare och arbetstagare som vill
starta ett nytt företag eller ta över ett
befintligt företag för att skapa en ny
inkomstkälla eller de som upphör med sin
verksamhet bör i denna förordning
betraktas som arbetslösa arbetstagare.

Ändringsförslag 4
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.
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Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 9
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 10
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 12
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) I enlighet med principen om sund
ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska

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

stödet från fonden komplettera sådana
stödåtgärder som erbjuds arbetslösa
arbetstagare inom ramen för unionens
strukturfonder eller unionens övriga
åtgärder eller program.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 13
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Det bör införas särskilda
bestämmelser om insatser för att sprida
information om de åtgärder som fonden
finansierat och de uppnådda resultaten.
För att åstadkomma effektivitetsvinster i
fråga om den information som ges till
allmänheten och förstärkta synergieffekter
mellan de olika informationsinsatser som
genomförs på kommissionens initiativ ska
de medel som anslås för information och
kommunikation inom ramen för denna
förordning också bidra till att förmedla
information om Europeiska unionens
politiska prioriteringar, förutsatt att dessa
har ett samband med de allmänna målen
för denna förordning.

(13) Med tanke på hur låg kunskapen om
fonden är i medlemsstaterna bör det
införas särskilda bestämmelser om insatser
för att sprida information om och främja
programmet, exempel på bästa praxis och
de uppnådda resultaten. För att
åstadkomma effektivitetsvinster i fråga om
den information som ges till allmänheten
och förstärkta synergieffekter mellan de
olika informationsinsatser som genomförs
på kommissionens initiativ ska de medel
som anslås för information och
kommunikation inom ramen för denna
förordning också bidra till att förmedla
information om Europeiska unionens
politiska prioriteringar, förutsatt att dessa
har ett samband med de allmänna målen
för denna förordning.

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 15
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

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

individanpassade tjänster.

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 16
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 11
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 social
och territoriell sammanhållning,
ekonomisk tillväxt och sysselsättning i
unionen genom att den gör det möjligt för
unionen att visa solidaritet med
arbetstagare som blivit arbetslösa till följd
av genomgripande strukturförändringar
inom världshandeln beroende på
globalisering eller av en oförutsedd kris,
och att tillhandahålla ekonomiskt stöd som
hjälper arbetstagarna att snabbt
återintegreras på arbetsmarknaden.
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Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – 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 strukturförändringar inom
världshandeln beroende på globaliseringen,
som lett till 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,

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 14
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
AD\905598SV.doc

utgår
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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.

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led d
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

d) personer som äger och driver små
företag med upp till fem anställda samt
egenföretagare och arbetstagare som vill
starta ett nytt företag eller ta över ett
befintligt företag för att skapa en ny
inkomstkälla och alla medlemmar i deras
hushåll som arbetar i företaget.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

a) minst 200 arbetstagare sägs upp på ett
företag i en medlemsstat under en period
på fyra månader, inklusive arbetstagare
som sägs upp hos underleverantörer eller
producenter i efterföljande produktionsled,
eller
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Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 18
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.
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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.
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Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 3
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om personer som äger eller driver
mikroföretag och små eller medelstora
företag samt egenföretagare ställer om
eller, när det gäller jordbrukare, anpassar
sin tidigare verksamhet ska detta i denna
förordning betraktas som uppsägningar.
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4. Om personer som äger eller driver små
företag med upp till fem anställda samt
egenföretagare och arbetstagare som vill
starta ett nytt företag eller ta över ett
befintligt företag för att skapa en ny
inkomstkälla måste ställa om eller
anpassa sin verksamhet ska detta i denna
förordning betraktas som uppsägningar.

12/22

AD\905598SV.doc

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

c) För personer som äger och driver små
företag med upp till fem anställda samt
egenföretagare och arbetstagare som vill
starta ett nytt företag eller ta över ett
befintligt företag för att skapa en ny
inkomstkälla ska uppsägningen räknas från
och med den dag då verksamheten upphör
på grund av någon av de omständigheter
som anges i artikel 2 och detta fastställs i
enlighet med nationella lagar och andra
författningar, eller från och med den dag
som anges av kommissionen i den
delegerade akt som antagits i enlighet med
artikel 4.3.

Ändringsförslag 22
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.

utgår

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ekonomiskt stöd får beviljas för aktiva
arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett
samordnat paket med individanpassade
AD\905598SV.doc
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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. Det samordnade
paketet kan bestå av bland annat följande
individanpassade tjänster:

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led a
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

b) Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som
till exempel arbetssökarbidrag,
rekryteringsincitament för arbetsgivare,
flyttbidrag, traktamenten eller
utbildningsbidrag (även bidrag till
vårdare), som endast gäller under den tid
arbetstagaren bevisligen aktivt söker arbete
eller deltar i livslångt lärande eller
utbildning.
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Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led aa (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
aa) Om ett företag fortsätter sin
verksamhet efter friställningar, en
detaljerad redogörelse för de rättsliga
skyldigheter som det har och de åtgärder
som det vidtagit för att ta hand om
uppsagda arbetstagare.
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Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ga (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
ga) Namnen på de organ som ska
genomföra åtgärdspaketen i
medlemsstaten.

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ia (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
ia) Information om huruvida företaget
tidigare fått medel från
Sammanhållningsfonden eller
strukturfonderna eller indirekt från
EU:s stödprogram via medel för
infrastruktur och projekt som hänger
samman med företagets eller deras
arbetstagares verksamhet under de
senaste tio åren.
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Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Stödet till uppsagda arbetstagare ska
komplettera de nationella, regionala och
lokala åtgärder som medlemsstaterna
vidtar.

1. Stödet till uppsagda arbetstagare ska
komplettera och inte ersätta de nationella,
regionala och lokala åtgärder som
medlemsstaterna vidtar.

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det ekonomiska stödet ska begränsas till
vad som är nödvändigt för att visa
solidaritet och stödja enskilda uppsagda
arbetstagare. Den verksamhet som stöds
genom fonden ska vara förenlig med både
unionens lagstiftning och med nationell
lagstiftning, även med reglerna för statligt
stöd.

2. Det ekonomiska stödet ska begränsas till
vad som är nödvändigt för att visa
solidaritet och stödja enskilda uppsagda
arbetstagare. Den verksamhet som stöds
genom fonden ska vara förenlig med både
unionens lagstiftning och med nationell
lagstiftning, även med reglerna för statligt
stöd, och den ska inte ersätta åtgärder
som medlemsstaterna eller företagen är
ansvariga för.

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
4a. Kommissionen ska se till att rätten till
stöd från fonden inte påverkar rätten att
erhålla stöd från andra EU-fonder.
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Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 35
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 alla länder,
regioner och sysselsättningssektorer i EU
ska vara medvetna om dessa möjligheter,
och ska årligen rapportera om
användningen av fonden, land för land
och sektor för sektor.

Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, på grundval av den
bedömning som föreskrivs i artikel 8.3 och
med särskilt beaktande av antalet berörda
arbetstagare, de föreslagna åtgärderna och
de beräknade kostnaderna, så snart som

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

möjligt uppskatta och föreslå det
stödbelopp som eventuellt kan beviljas
inom ramen för de tillgängliga resurserna.
Detta belopp får uppgå till högst 50 % av
de totala beräknade kostnader som avses i
artikel 8.2 e eller 65 % av dessa kostnader
om det gäller en ansökan som lämnats in
av en medlemsstat i vilken minst en region
på Nuts II-nivå har rätt till stöd enligt
strukturfondernas konvergensmål. Vid
bedömningen av sådana fall kommer
kommissionen att besluta om en
samfinansieringsandel på 65 % är
berättigad genom att beakta indikatorer
för den sociala situationen och
sysselsättningssituationen såsom justerad
disponibel inkomst efter sociala
transfereringar.

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 14
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utgifterna ska berättiga till ekonomiskt
stöd från den dag som avses i artikel 8.2 h
då medlemsstaten börjar tillhandahålla de
individanpassade tjänsterna till de berörda
arbetstagarna eller vållas administrativa

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

utgifter för genomförandet av de åtgärder
som stöds genom fonden enligt artikel 7.1
eller 7.3.

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
2a. Dessa utvärderingar ska innehålla
siffror som visar antalet ansökningar och
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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.

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 23
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 23

utgår

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