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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen (EGF)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0380),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175, stk. 3 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0231/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af ... 1 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til udtalelse af ... 2 fra Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 40,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Udvalget om International Handel, Budgetudvalget, 
Budgetkontroludvalget, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling(A8-0000/2018),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Overskrift 1

                                               
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om Den Europæiske
Omstillingsfond (EOF)

Or. fr

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I Kommissionens arbejdsdokument 
Oplæg om styring af globaliseringen20

identificerer den kombinationen af 
handelsrelateret globalisering og 
teknologiske forandringer som de primære 
drivkræfter bag en øget efterspørgsel efter 
højtuddannet arbejdskraft og et faldende 
antal job, der kræver lavere kvalifikationer. 
Trods de overordnede enorme fordele ved 
mere frihandel og yderligere integration af 
de globale økonomier er det nødvendigt at 
håndtere disse negative bivirkninger. 
Eftersom de nuværende fordele ved 
globaliseringen allerede er ulige fordelt 
mellem folk og regioner, hvilket skaber 
betydelige konsekvenser for dem, der 
allerede er negativt påvirket, er der risiko 
for, at de stadig hurtigere teknologiske
fremskridt vil give yderligere næring til 
denne udvikling. Derfor vil det i 
overensstemmelse med principperne om 
solidaritet og bæredygtighed være 
nødvendigt at sikre, at fordelene ved 
globaliseringen fordeles mere retfærdigt
ved at kombinere økonomisk åbenhed og 
teknologisk fremskridt med social 
beskyttelse.

(6) I Kommissionens arbejdsdokument 
Oplæg om styring af globaliseringen20

identificerer den kombinationen af 
handelsrelateret globalisering og 
teknologiske forandringer som de primære 
drivkræfter bag en øget efterspørgsel efter 
højtuddannet arbejdskraft og et faldende 
antal job, der kræver lavere kvalifikationer. 
Trods fordelene ved mere frihandel og 
yderligere integration af de globale 
økonomier er det således nødvendigt at 
håndtere de negative bivirkninger, der 
skabes herved, og som navnlig rammer 
visse brancher, visse virksomheder eller 
visse grupper af arbejdstagere, der er 
mere sårbare. Eftersom de nuværende 
fordele ved globaliseringen er ulige fordelt 
mellem folk og regioner, hvilket skaber 
betydelige konsekvenser for dem, der 
allerede er negativt påvirket, er der risiko 
for, at de teknologiske og miljømæssige 
omstillinger vil give yderligere næring til 
denne udvikling. Derfor vil det i 
overensstemmelse med principperne om 
solidaritet og bæredygtighed være 
nødvendigt at sikre, at fordelene ved 
globaliseringen fordeles mere retfærdigt, 
og at de samlede negative virkninger af 
globaliseringen og de teknologiske og 
miljømæssige omstillinger foregribes i 
langt højere grad med henblik på en bedre 
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tilpasning af erhvervslivet og af 
arbejdsstyrken.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_da.

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_da.

Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Globaliseringen er ikke den eneste 
faktor, der kræver omstillinger i 
erhvervslivet, og som følgelig har 
indvirkning på beskæftigelsen. 
Verdensøkonomien, den teknologiske 
udvikling, men også interne faktorer i 
form af ledelsesmæssig styring eller 
ændringer i forbrugeradfærd samt 
miljøspørgsmål udgør alle kriterier, der 
har indflydelse på erhvervslivet og navnlig 
beskæftigelsen. Det er følgelig en 
prioriteret opgave at foregribe disse 
mange ændringer. Ved at forebygge de 
potentielt skadelige følger heraf for 
enkeltpersoner, virksomheder og 
lokalsamfund er det nemlig muligt at 
iværksætte effektive foranstaltninger og 
således skabe nye muligheder med hensyn 
til jobskabelse. Det drejer sig således ikke 
om alene at ansvarliggøre arbejdstagerne, 
der bør tilpasse deres kvalifikationer, men 
også om at øge bevidstheden hos 
arbejdsgiverne og foranledige dem til at 
foregribe disse ændringer på et tidligere 
stadie.

Or. fr
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Globalisering og teknologiske 
forandringer risikerer yderligere at øge den 
indbyrdes forbindelse og afhængighed 
verdensøkonomierne imellem. 
Omfordelingen af arbejdskraft indgår i og 
er en uomgængelig del af sådanne 
økonomiske forandringer. Hvis fordelene 
ved forandringerne skal fordeles retfærdigt, 
er det af allerstørste betydning at tilbyde 
støtte til afskedigede arbejdstagere og til 
arbejdstagere, der trues af afskedigelse.
"EU-kvalitetsrammen for foregribelse af 
forandringer og omstruktureringer" 22 er 
EU's politiske instrument, der fastlægger 
rammen for bedste praksis med hensyn til 
foregribelse og håndtering af 
virksomhedsomstruktureringer. Den danner 
en overordnet ramme for, hvordan 
udfordringerne i forbindelse med 
økonomisk tilpasning og omstrukturering 
og de dermed forbundne konsekvenser 
både for beskæftigelsen og sociale forhold 
bør håndteres gennem hensigtsmæssige 
politikmidler. Den opfordrer 
medlemsstaterne til at anvende EU-midler 
og nationale midler på en måde, der sikrer, 
at de sociale konsekvenser af 
omstruktureringer, især de negative 
indvirkninger på beskæftigelsen, kan 
afbødes mere effektivt. De vigtigste EU-
instrumenter til at hjælpe berørte 
arbejdstagere er Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+), som er udformet 
til at yde proaktiv bistand, og EGF, som er 
udformet til at yde reaktiv bistand i tilfælde 
af uforudsete større omstruktureringer.

(8) Globalisering og teknologiske 
forandringer risikerer yderligere at øge den 
indbyrdes forbindelse og afhængighed 
verdensøkonomierne imellem. 
Omfordelingen af arbejdskraft indgår i og 
er en uomgængelig del af sådanne 
økonomiske forandringer. Hvis fordelene 
ved forandringerne skal fordeles retfærdigt, 
er det af allerstørste betydning at tilbyde 
støtte til afskedigede arbejdstagere og til 
arbejdstagere, der trues af afskedigelse.
"EU-kvalitetsrammen for foregribelse af 
forandringer og omstruktureringer" 22 er 
EU's politiske instrument, der fastlægger 
rammen for bedste praksis med hensyn til 
foregribelse og håndtering af 
virksomhedsomstruktureringer. Den danner 
en overordnet ramme for, hvordan 
udfordringerne i forbindelse med 
økonomisk tilpasning og omstrukturering 
og de dermed forbundne konsekvenser 
både for beskæftigelsen og sociale forhold 
bør håndteres gennem hensigtsmæssige 
politikmidler. Den opfordrer 
medlemsstaterne til at anvende EU-midler 
og nationale midler på en måde, der sikrer, 
at de sociale konsekvenser af 
omstruktureringer, især de negative 
indvirkninger på beskæftigelsen, kan 
afbødes mere effektivt. De vigtigste EU-
instrumenter til at hjælpe berørte 
arbejdstagere er Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+), som er udformet 
til at yde proaktiv bistand, og EOF som er 
udformet til at yde reaktiv bistand i tilfælde 
af større omstruktureringer.

__________________ __________________

22 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget - En EU-
kvalitetsramme for foregribelse af 

22 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget - En EU-
kvalitetsramme for foregribelse af 
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forandringer og omstruktureringer
(COM(2013) 882 final af 13.12.2013).

forandringer og omstruktureringer
(COM(2013) 882 final af 13.12.2013).

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Kommissionen understreger den 
fortsatte betydning af EGF's rolle som en 
fleksibel fond, der skal støtte arbejdstagere, 
der mister deres job i større 
omstruktureringsrunder, og hjælpe disse 
med at finde et nyt job så hurtigt som 
muligt. Unionen bør fortsat yde specifik 
engangsstøtte til fremme af de afskedigede 
arbejdstageres reintegration på 
arbejdsmarkedet i områder, sektorer og 
geografiske områder eller på 
arbejdsmarkeder, der kommer ud for 
pludselige og alvorlige økonomiske 
forstyrrelser. I betragtning af samspillet 
mellem og den gensidige påvirkning af 
åben handel, teknologiske forandringer 
eller andre faktorer, f.eks. overgangen til 
lavemissionsøkonomi, og således også i 
betragtning af at det bliver vanskeligere at 
udpege en specifik faktor, der forårsager 
afskedigelserne, bør mobiliseringen af
EGF i fremtiden kun baseres på den 
betydelige konsekvens af en 
omstrukturering. I betragtning af formålet, 
som er at yde støtte i nødsituationer og
under uventede omstændigheder og som 
et supplement til den mere proaktive 
bistand fra ESF+, bør EGF fortsat være et 
fleksibelt og særligt instrument uden for de 
budgetmæssige lofter i den flerårige 
finansielle ramme, som det fremgår af 
Kommissionens meddelelse. "Et moderne 
budget for en Europæisk Union, der 
beskytter, styrker og forsvarer – Den 
flerårige finansielle ramme for 2021-

(13) Kommissionen understreger den 
fortsatte betydning af EOF's rolle som en 
fleksibel fond, der skal støtte arbejdstagere, 
der mister deres job i større 
omstruktureringsrunder, og hjælpe disse 
med at finde et nyt job så hurtigt som 
muligt. Unionen bør fortsat yde specifik 
engangsstøtte til fremme af de afskedigede 
arbejdstageres reintegration på 
arbejdsmarkedet i områder, sektorer og 
geografiske områder eller på 
arbejdsmarkeder, der kommer ud for 
pludselige og alvorlige økonomiske 
forstyrrelser. I betragtning af samspillet 
mellem og den gensidige påvirkning af 
åben handel, teknologiske forandringer 
eller andre faktorer, f.eks. overgangen til 
lavemissionsøkonomi, og således også i 
betragtning af at det bliver vanskeligere at 
udpege en specifik faktor, der forårsager 
afskedigelserne, bør mobiliseringen af
EOF i fremtiden kun baseres på den 
betydelige konsekvens af en 
omstrukturering. I betragtning af formålet, 
som er at yde støtte i nødsituationer og som 
et supplement til den mere proaktive 
bistand fra ESF+, bør EOF fortsat være et 
fleksibelt og særligt instrument uden for de 
budgetmæssige lofter i den flerårige 
finansielle ramme, som det fremgår af 
Kommissionens meddelelse. "Et moderne 
budget for en Europæisk Union, der 
beskytter, styrker og forsvarer – Den 
flerårige finansielle ramme for 2021-
2027", og dens bilag27.
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2027", og dens bilag27 .

__________________ __________________

27 Kommissionens SWD(2018) 171 final 
og dets bilag COM(2018) 321 final.

27 Kommissionens SWD(2018) 171 final 
og dets bilag COM(2018) 321 final.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Som anført bør en ansøgning om 
EGF-støtte - for at sikre den europæiske 
dimension af EGF - kunne udløses, når en 
større omstrukturering får en betydelig 
konsekvens på den lokale eller regionale 
økonomi. En sådan konsekvens bør 
defineres gennem et minimumsantal af 
afskedigelser inden for en given 
referenceperiode. Under hensyntagen til 
resultaterne fra midtvejsevalueringen bør 
tærsklen fastsættes til 250 afskedigelser 
inden for en referenceperiode på fire
måneder (eller 6 måneder i 
sektorspecifikke sager). Under 
hensyntagen til at bølger af afskedigelser i 
forskellige sektorer, men i den samme 
region, har en lige så betydelig konsekvens 
for det lokale arbejdsmarked, bør det også 
være muligt med regionale ansøgninger. På 
små arbejdsmarkeder, f.eks. i små 
medlemsstater eller afsidesliggende 
regioner, herunder regioner i den yderste 
periferi, jf. i artikel 349 i TEUF, eller under 
særlige omstændigheder, kan ansøgninger 
indgives i tilfælde af et lavere antal 
afskedigelser.

(14) Som anført bør en ansøgning om 
EGF-støtte - for at sikre den europæiske 
dimension af EOF - kunne udløses, når en 
større omstrukturering får en betydelig 
konsekvens på den lokale eller regionale 
økonomi. En sådan konsekvens bør 
defineres gennem et minimumsantal af 
afskedigelser inden for en given 
referenceperiode. Under hensyntagen til 
resultaterne fra midtvejsevalueringen bør 
tærsklen fastsættes til 250 afskedigelser 
inden for en referenceperiode på ni
måneder. Under hensyntagen til at bølger 
af afskedigelser i forskellige sektorer, men 
i den samme region, har en lige så 
betydelig konsekvens for det lokale 
arbejdsmarked, bør det også være muligt 
med regionale ansøgninger. På små 
arbejdsmarkeder, f.eks. i små 
medlemsstater eller afsidesliggende 
regioner, herunder regioner i den yderste 
periferi, jf. i artikel 349 i TEUF, eller under 
særlige omstændigheder, som f.eks. i 
tilfælde af regioner, der allerede er særlig 
hårdt ramt af en høj arbejdsløshed, kan 
ansøgninger indgives i tilfælde af et lavere 
antal afskedigelser.

Or. fr
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Som udtryk for Unionens solidaritet 
med afskedigede arbejdstagere og 
selvstændige erhvervsdrivende, hvis 
aktivitet er ophørt, bør 
medfinansieringssatsen af omkostningerne 
til pakken af individualiserede tilbud og 
dens gennemførelse svare til 
medfinansieringssatsen for ESF+ i den 
pågældende medlemsstat.

(15) Som udtryk for Unionens solidaritet 
med afskedigede arbejdstagere og 
selvstændige erhvervsdrivende, hvis 
aktivitet er ophørt, bør 
medfinansieringssatsen af omkostningerne 
til pakken af individualiserede tilbud og 
dens gennemførelse udgøre 70 % af de 
samlede forventede omkostninger.

Or. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) En del af det EU-budget, der er tildelt
EGF, bør gennemføres af Kommissionen i 
henhold til delt forvaltning med 
medlemsstaterne, jf. Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) 
[nummeret på den nye finansforordning]28

(i det følgende benævnt
"finansforordningen"). Ved 
gennemførelsen af EGF i henhold til delt 
forvaltning bør Kommissionen og 
medlemsstaterne derfor overholde 
principperne i finansforordningen, såsom 
forsvarlig økonomisk forvaltning, 
gennemsigtighed og ikke-
forskelsbehandling.

(16) En del af det EU-budget, der er tildelt
EOF, bør gennemføres af Kommissionen i 
henhold til delt forvaltning med 
medlemsstaterne, jf. Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) 
[nummeret på den nye finansforordning]28

(i det følgende benævnt
"finansforordningen"). Ved 
gennemførelsen af EOF i henhold til delt 
forvaltning bør Kommissionen og 
medlemsstaterne derfor overholde 
principperne i finansforordningen, såsom 
forsvarlig økonomisk forvaltning, 
gennemsigtighed og ikke-
forskelsbehandling.

__________________ __________________

28 EUT L […] af […], s. […] 28 EUT L […] af […], s. […]

Or. fr
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det Europæiske Overvågningscenter 
for Forandringer, som hører under Det 
Europæiske Institut til Forbedring af Leve-
og Arbejdsvilkårene (Eurofound) i Dublin, 
bistår Kommissionen og medlemsstaterne 
med kvalitative og kvantitative analyser for 
at bidrage til vurderingen af 
globaliseringstendenser, omstruktureringer 
og anvendelsen af EGF.

(17) Det Europæiske Overvågningscenter 
for Forandringer, som hører under Det 
Europæiske Institut til Forbedring af Leve-
og Arbejdsvilkårene (Eurofound) i Dublin, 
bistår Kommissionen og medlemsstaterne 
med kvalitative og kvantitative analyser for 
at bidrage til vurderingen af 
globaliseringstendenser, omstruktureringer 
og anvendelsen af EOF.

Or. fr

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Arbejdstagere, der er blevet 
afskediget, og selvstændige 
erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, 
bør have samme adgang til EGF, uanset 
hvilken ansættelseskontrakt eller hvilket 
ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør 
arbejdstagere, der er blevet afskediget, 
såvel som selvstændige erhvervsdrivende, 
hvis aktivitet er ophørt, anses for at være
EGF-støttemodtagere efter denne 
forordning

(18) Arbejdstagere, der er blevet 
afskediget, og selvstændige 
erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, 
bør have samme adgang til EOF, uanset 
hvilken ansættelseskontrakt eller hvilket 
ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør 
arbejdstagere, der er blevet afskediget –
hvad enten de er på en tidsbegrænset 
ansættelseskontrakt, har en 
tidsubegrænset ansættelseskontrakt eller 
er vikaransat - såvel som selvstændige 
erhvervsdrivende, herunder ejere og 
ledere af mikrovirksomheder og små 
virksomheder, hvis aktivitet er ophørt, 
anses for at være EOF-støttemodtagere
efter denne forordning

Or. fr
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Den økonomiske støtte fra EGF bør 
først og fremmest fokusere på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, 
at støttemodtagerne hurtigt reintegreres i 
varig beskæftigelse, det være sig inden for 
eller uden for deres oprindelige 
aktivitetssektor. Foranstaltningerne bør 
afspejle de fremtidige behov på det lokale 
eller regionale arbejdsmarked. I det 
omfang, der er relevant, bør mobiliteten for 
afskedigede arbejdstagere også støttes med 
henblik på at hjælpe med at finde ny 
beskæftigelse andetsteds. Der bør lægges 
særlig vægt på formidling af de 
færdigheder, der er nødvendige i den 
digitale tidsalder. Der bør være 
begrænsninger på de tilskud i form af 
dagpenge, der medtages i en samordnet 
pakke af individualiserede tilbud. 
Virksomheder bør tilskyndes til at deltage i 
den nationale medfinansiering af EGF-
støttede foranstaltninger.

(19) Den økonomiske støtte fra EOF bør 
først og fremmest fokusere på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, 
at støttemodtagerne hurtigt reintegreres i 
varig beskæftigelse, det være sig inden for 
eller uden for deres oprindelige 
aktivitetssektor, men også at 
selvoprettelsen af job fremmes, herunder 
gennem oprettelse af kooperative 
virksomheder. Foranstaltningerne bør 
afspejle de fremtidige behov på det lokale 
eller regionale arbejdsmarked. I det 
omfang, der er relevant, bør mobiliteten for 
afskedigede arbejdstagere også støttes med 
henblik på at hjælpe med at finde ny 
beskæftigelse andetsteds. Der bør lægges 
særlig vægt på formidling af de 
færdigheder, der er nødvendige i den 
digitale tidsalder. Der bør være 
begrænsninger på de tilskud i form af 
dagpenge, der medtages i en samordnet 
pakke af individualiserede tilbud. 
Virksomheder bør tilskyndes til at deltage i 
den nationale medfinansiering af EOF-
støttede foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør foretrække 
foranstaltninger, der i væsentlig grad vil 
bidrage til støttemodtagernes 

(20) Medlemsstaterne bør foretrække 
foranstaltninger, der i væsentlig grad vil 
bidrage til støttemodtagernes 
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beskæftigelsesegnethed, når de udformer 
den samordnede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger. 
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at 
det størst mulige antal støttemodtagere, der 
deltager i disse foranstaltninger, 
reintegreres i varig beskæftigelse så hurtigt 
som muligt inden for perioden på seks 
måneder, inden den endelige rapport om 
gennemførelsen af den økonomiske støtte 
skal foreligge.

beskæftigelsesegnethed, når de udformer 
den samordnede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger. 
Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at 
det størst mulige antal støttemodtagere, der 
deltager i disse foranstaltninger, 
reintegreres i varig beskæftigelse så hurtigt 
som muligt, uden at EOF-støtten kan 
gøres betinget af 
genbeskæftigelsesfrekvensen.

Or. fr

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne bør tage særligt 
hensyn til ugunstigt stillede 
støttemodtagere, herunder unge og ældre 
arbejdsløse og personer med risiko for 
fattigdom, når de udformer den 
samordnede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, da disse 
grupper kun vanskeligt reintegreres på 
arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre bør 
principperne om ligestilling og ikke-
forskelsbehandling, som hører til Unionens 
kerneværdier og er nedfældet i den
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
respekteres og fremmes i forbindelse med 
gennemførelsen af EGF.

(21) Medlemsstaterne bør tage særligt 
hensyn til ugunstigt stillede 
støttemodtagere, herunder unge og ældre 
arbejdsløse og personer med risiko for 
fattigdom, når de udformer den 
samordnede pakke af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, da disse 
grupper kun vanskeligt reintegreres på 
arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre bør 
principperne om ligestilling og ikke-
forskelsbehandling, som hører til Unionens 
kerneværdier og er nedfældet i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
respekteres og fremmes i forbindelse med 
gennemførelsen af EOF.

Or. fr

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Medlemsstater, der har indgivet en 
EOF-ansøgning, bør også have mulighed 
for at yde individualiserede tilbud, der 
medfinansieres af EOF: a) til 
arbejdstagere i én og samme region, der 
uden at deltage i en omstrukturering, som 
er genstand for en EOF-intervention, 
udøver en aktivitet af samme type som de 
arbejdstagere, der modtager samordnede 
individualiserede foranstaltninger i 
henhold til denne forordning; og b) til et 
vist antal langtidsledige eller arbejdsløse 
unge, der er udtrådt af skolesystemet, og 
som er uden uddannelse, på under 25 år, 
eller under 30 år, når en medlemsstat 
beslutter det, på datoen for indgivelsen af 
ansøgningen, fortrinsvis til personer, der 
står uden arbejde, eller som indstiller 
deres virksomhed, forudsat at i det 
mindste nogle af afskedigelserne finder 
sted i regioner på NUTS 2-niveau, hvor 
ungdomsarbejdsløshedsniveauet er på 
over 20 %. Disse individualiserede tilbud 
bør imidlertid kun ydes til et begrænset 
antal personer, der ikke må overstige 
antallet af støtteberettigede modtagere 
under EOF.

Or. fr

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For effektivt og hurtigt at støtte 
støttemodtagerne bør medlemsstaterne gøre 
deres bedste for at indgive fuldstændige 
ansøgninger om økonomisk støtte fra EGF. 
Hvis Kommissionen kræver yderligere 
oplysninger for vurderingen af en 

(22) For effektivt og hurtigt at støtte 
støttemodtagerne bør medlemsstaterne gøre 
deres bedste for at indgive fuldstændige 
ansøgninger om økonomisk støtte fra EOF. 
Hvis Kommissionen kræver yderligere 
oplysninger for vurderingen af en 
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ansøgning, bør tilvejebringelsen af de 
yderligere oplysninger være underlagt 
tidsbegrænsning.

ansøgning, bør tilvejebringelsen af de 
yderligere oplysninger være underlagt 
tidsbegrænsning.

Or. fr

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) I overensstemmelse med princippet 
om forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
den økonomiske støtte fra EGF ikke 
erstatte, men i størst muligt omfang 
supplere støtteforanstaltninger, som er 
tilgængelige for støttemodtagere inden for 
EU-fondene eller andre EU-politikker eller 
-programmer.

(24) I overensstemmelse med princippet 
om forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
den økonomiske støtte fra EOF ikke 
erstatte, men i størst muligt omfang 
supplere støtteforanstaltninger, som er 
tilgængelige for støttemodtagere inden for 
EU-fondene eller andre EU-politikker eller 
-programmer.

Or. fr

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Der bør medtages særlige 
bestemmelser for informations- og 
kommunikationsaktiviteter vedrørende
EGF-sager og –resultater.

(25) Der bør medtages særlige 
bestemmelser for informations- og 
kommunikationsaktiviteter vedrørende
EOF-sager og -resultater.

Or. fr

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at gøre det lettere at gennemføre 
denne forordning bør udgifterne være 
støtteberettiget enten fra den dato, på
hvilken en medlemsstat begynder at yde 
individualiserede tilbud, eller fra den dato, 
på hvilken en medlemsstat bliver pålagt 
administrative udgifter for at gennemføre
EGF.

(26) For at gøre det lettere at gennemføre 
denne forordning bør udgifterne være 
støtteberettiget enten fra den dato, på 
hvilken en medlemsstat begynder at yde 
individualiserede tilbud, eller fra den dato, 
på hvilken en medlemsstat bliver pålagt 
administrative udgifter for at gennemføre
EOF.

Or. fr

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at dække det behov, som især 
opstår i årets første måneder, hvor 
muligheden for at overføre midler fra andre 
budgetposter er forbundet med særlige 
vanskeligheder, bør der i forbindelse med 
den årlige budgetprocedure afsættes 
tilstrækkelige betalingsbevillinger til EGF-
budgetposten.

(27) For at dække det behov, som især 
opstår i årets første måneder, hvor 
muligheden for at overføre midler fra andre 
budgetposter er forbundet med særlige 
vanskeligheder, bør der i forbindelse med 
den årlige budgetprocedure afsættes 
tilstrækkelige betalingsbevillinger til EOF-
budgetposten.

Or. fr

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) [Den flerårige finansielle ramme og 
den interinstitutionelle aftale mellem 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen af [fremtidig dato] om 
budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig 

(28) [Den flerårige finansielle ramme og 
den interinstitutionelle aftale mellem 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen af [fremtidig dato] om 
budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig 
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økonomisk forvaltning29 ("den 
interinstitutionelle aftale") fastsætter 
budgetrammen for EGF].

økonomisk forvaltning29 ("den 
interinstitutionelle aftale") fastsætter 
budgetrammen for EOF].

__________________ __________________

29 Henvisningen skal ajourføres. 29 Henvisningen skal ajourføres.

Or. fr

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) I støttemodtagernes interesse bør 
støtten stilles til rådighed så hurtigt og 
effektivt som muligt. Medlemsstaterne og 
de EU-institutioner, der er inddraget i 
beslutningstagningsprocessen i forbindelse 
med EGF, bør gøre deres bedste for at 
begrænse behandlingstiden og forenkle 
procedurerne, således at afgørelser om 
mobilisering af EGF kan vedtages 
gnidningsløst og hurtigt. På den baggrund 
skal budgetmyndigheden i fremtiden træffe 
afgørelse om anmodninger om overførsler, 
som Kommissionen har indgivet, og det 
kræver ikke længere et forslag fra 
Kommissionen om mobilisering af EGF.

(29) I støttemodtagernes interesse bør 
støtten stilles til rådighed så hurtigt og 
effektivt som muligt. Medlemsstaterne og 
de EU-institutioner, der er inddraget i 
beslutningstagningsprocessen i forbindelse 
med EOF, bør gøre deres bedste for at 
begrænse behandlingstiden og forenkle 
procedurerne, således at afgørelser om 
mobilisering af EOF kan vedtages 
gnidningsløst og hurtigt. På den baggrund 
skal budgetmyndigheden i fremtiden træffe 
afgørelse om anmodninger om overførsler, 
som Kommissionen har indgivet, og det 
kræver ikke længere et forslag fra 
Kommissionen om mobilisering af EOF.

Or. fr

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at sætte Europa-Parlamentet i 
stand til at udøve politisk kontrol og gøre 
det muligt for Kommissionen løbende at 
overvåge resultater, der er opnået med

(31) For at sætte Europa-Parlamentet i 
stand til at udøve politisk kontrol og gøre 
det muligt for Kommissionen løbende at 
overvåge resultater, der er opnået med



PR\1157866DA.docx 19/48 PE625.202v01-00

DA

EGF-støtte, bør medlemsstaterne indgive 
en endelig rapport om gennemførelsen af
EGF.

EOF-støtte, bør medlemsstaterne indgive 
en endelig rapport om gennemførelsen af
EOF.

Or. fr

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør forblive 
ansvarlige for gennemførelsen af den 
økonomiske støtte og for forvaltning af og 
kontrol med de foranstaltninger, der får 
EU-støtte, i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012
("finansforordningen")30 eller dens 
efterfølger. Medlemsstaterne bør redegøre 
for anvendelsen af den økonomiske støtte, 
der er modtaget fra EGF. I lyset af den 
korte gennemførelsesperiode for EGF-
operationer bør rapporteringskravene 
afspejle den særlige karakter af EGF-
interventionerne.

(32) Medlemsstaterne bør forblive 
ansvarlige for gennemførelsen af den 
økonomiske støtte og for forvaltning af og 
kontrol med de foranstaltninger, der får 
EU-støtte, i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012
("finansforordningen")30 eller dens 
efterfølger. Medlemsstaterne bør redegøre 
for anvendelsen af den økonomiske støtte, 
der er modtaget fra EOF. I lyset af den 
korte gennemførelsesperiode for EGF-
operationer bør rapporteringskravene 
afspejle den særlige karakter af EOF-
interventionerne.

__________________ __________________

30 Henvisningen skal ajourføres. 30 Henvisningen skal ajourføres.

Or. fr

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 

Ved denne forordning oprettes Den 
Europæiske Omstillingsfond (EOF)
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Globaliseringen (EGF)

Or. fr

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forordningen fastsætter EGF's
målsætninger, EU-finansieringsformer og 
regler for ydelse af en sådan finansiering, 
herunder ansøgninger fra medlemsstaterne 
om økonomisk støtte fra EGF til 
foranstaltninger rettet mod de personer, der 
er tiltænkt støtte, jf. artikel 7.

Forordningen fastsætter EOF's
målsætninger, EU-finansieringsformer og 
regler for ydelse af en sådan finansiering, 
herunder ansøgninger fra medlemsstaterne 
om økonomisk støtte fra EOF til 
foranstaltninger rettet mod de personer, der 
er tiltænkt støtte, jf. artikel 7, samt til 
særlige foranstaltninger til regional og 
lokal økonomisk omstilling, jf. artikel 8, 
stk. 2, i denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EOF har som hovedformål at:

EGF bidrager til en bedre fordeling af 
fordelene ved globalisering og teknologisk 
fremskridt ved at hjælpe afskedigede 
arbejdstagere med at tilpasse sig 
strukturændringer. EGF bidrager som 
sådan til gennemførelsen af de principper, 
der er fastlagt under den europæiske søjle 
for sociale rettigheder, og fremmer den 
økonomiske og sociale samhørighed 
mellem regionerne og medlemsstaterne.

a) ledsage de socioøkonomiske 
omstillinger som følge af globaliseringen 
samt af den teknologiske og miljømæssige 
overgang ved at hjælpe afskedigede 
arbejdstagere, men også 
erhvervssektorerne og de regioner, som i 
særlig grad er ramt af omstruktureringen,
med at tilpasse sig strukturændringer. EOF
bidrager som sådan til gennemførelsen af 
de principper, der er fastlagt under den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, og 
fremmer den økonomiske og sociale 
samhørighed mellem regionerne og 
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medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmets generelle målsætning er at 
udvise solidaritet med og yde støtte til 
afskedigede arbejdstagere og selvstændige 
erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt 
som følge af uforudsete større 
omstruktureringer, der er omhandlet i 
artikel 5.

1. Programmets generelle målsætning er at 
udvise solidaritet med og yde støtte til 
afskedigede arbejdstagere og selvstændige 
erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt 
som følge af større omstruktureringer, der 
er omhandlet i artikel 5, stk. 1-3.

Or. fr

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EOF's særlige målsætning er at yde 
støtte til afskedigede arbejdstagere og 
selvstændige erhvervsdrivende, der 
indstiller deres virksomhed, efter 
uforudsete større omstruktureringer, som 
navnlig har sin rod i 
globaliseringsrelaterede udfordringer, 
såsom større ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, handelstvister, 
finansielle eller økonomiske kriser, 
overgangen til lavemissionsøkonomi eller 
kan tilskrives digitalisering eller 
automatisering eller enhver anden 
teknologisk overgang. Der lægges særlig 
vægt på foranstaltninger, som hjælper de 
dårligst stillede grupper.
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Or. fr

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EGF's særlige målsætning er at yde 
støtte i tilfælde af uforudsete større
omstruktureringer, især som følge af 
globaliseringsrelaterede udfordringer, 
som f.eks. ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, handelstvister, 
finansielle eller økonomiske kriser, 
overgangen til lavemissionsøkonomi eller 
som følge af digitalisering eller 
automatisering. Der lægges særlig vægt 
på foranstaltninger, som hjælper de 
dårligst stillede grupper.

2. EOF kan under særlige
omstændigheder støtte den 
socioøkonomiske omstilling i regioner 
og/eller geografiske områder for ikke at 
nævne erhvervssektorer, der er særlig 
hårdt ramt beskæftigelsesmæssigt af en 
eller flere omstruktureringer i tilknytning 
til globaliseringen og/eller teknologiske 
og miljømæssige overgange.

Or. fr

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) "arbejdstager": enhver, der har en 
ansættelseskontrakt eller et 
ansættelsesforhold, som er defineret ved 
lov, kollektiv overenskomst og/eller 
gældende praksis i den enkelte 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
kriterierne for definitionen af en 
arbejdstager, som Den Europæiske 
Unions Domstols har fastlagt i sin 
retspraksis

Or. fr
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Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "afskediget arbejdstager": en 
arbejdstager, hvis beskæftigelse bringes til 
ophør før tiden ved afskedigelse, eller hvis 
kontrakt ikke forlænges, på grund af 
økonomiske årsager

a) "afskediget arbejdstager": en 
arbejdstager, hvad enten denne er på en 
tidsbegrænset ansættelseskontrakt, en 
tidsubegrænset ansættelseskontrakt eller 
er vikaransat, hvis beskæftigelse bringes 
til ophør før tiden ved afskedigelse, eller 
hvis kontrakt ikke forlænges, på grund af 
økonomiske årsager

Or. fr

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "støttemodtager": en person, der deltager 
i EGF's medfinansierede foranstaltninger.

c) "støttemodtager": en person, der deltager 
i EOF's medfinansierede foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "uregelmæssighed": enhver overtrædelse 
af gældende ret, som kan tilskrives en 
økonomisk aktørs handling eller undladelse 
i forbindelse med gennemførelsen af EGF, 
der skader eller vil kunne skade EU-
budgettet ved afholdelse af en uretmæssig 
udgift over EU-budgettet.

d) "uregelmæssighed": enhver overtrædelse 
af gældende ret, som kan tilskrives en 
økonomisk aktørs handling eller undladelse 
i forbindelse med gennemførelsen af EOF, 
der skader eller vil kunne skade EU-
budgettet ved afholdelse af en uretmæssig 
udgift over EU-budgettet.
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Or. fr

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan ansøge om 
økonomisk støtte fra EGF til 
foranstaltninger, der er rettet mod 
afskedigede arbejdstagere og selvstændige 
erhvervsdrivende i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne artikel.

1. Medlemsstaterne kan ansøge om 
økonomisk støtte fra EOF til 
foranstaltninger, der er rettet mod 
afskedigede arbejdstagere og selvstændige 
erhvervsdrivende i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne artikel.

Or. fr

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der gives økonomisk støtte fra EGF i 
forbindelse med større omstruktureringer, 
som resulterer i følgende:

2. Der gives økonomisk støtte fra EOF i 
forbindelse med større omstruktureringer, 
som resulterer i følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aktivitetsophør for mere end 250 
afskedigede arbejdstagere eller 
selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en
firemåneders referenceperiode i en 
virksomhed i en medlemsstat, inklusive 
tilfælde, hvor dette ophør gælder 

a) aktivitetsophør for mere end 250 
afskedigede arbejdstagere eller 
selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en
nimåneders referenceperiode i en 
virksomhed i en medlemsstat, inklusive 
tilfælde, hvor dette ophør gælder 
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leverandører eller producenter i 
efterfølgende produktionsled

leverandører eller producenter i 
efterfølgende produktionsled

Or. fr

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aktivitetsophør for mere end 250 
afskedigede arbejdstagere eller 
selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en
seksmåneders referenceperiode, især i 
SMV'er, der alle er aktive i den samme 
økonomiske sektor, som defineret på 
NACE rev. 2 hovedgruppeniveau, og som 
befinder sig i en region eller to 
sammenhængende regioner på NUTS 2-
niveau, eller i mere end to 
sammenhængende regioner på NUTS 2-
niveau, under forudsætning af at over 250 
arbejdstagere eller selvstændige 
erhvervsdrivende er berørt i to af de 
kombinerede regioner.

b) aktivitetsophør for mere end 250 
afskedigede arbejdstagere eller 
selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en
nimåneders referenceperiode, især i 
SMV'er, der alle kan være aktive i samme
eller i forskellige økonomiske sektorer, 
som defineret på NACE rev. 2 
hovedgruppeniveau, og som befinder sig i 
en region eller to sammenhængende 
regioner på NUTS 2-niveau, eller i mere 
end to sammenhængende regioner på 
NUTS 2-niveau, under forudsætning af at 
over 250 arbejdstagere eller selvstændige 
erhvervsdrivende er berørt i to af de 
kombinerede regioner

Or. fr

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) aktivitetsophør for mere end 250 
afskedigede arbejdstagere eller 
selvstændige erhvervsdrivende i løbet af 
en firemåneders referenceperiode, især i 
SMV'er, der opererer inden for samme 
eller forskellige økonomiske sektorer, som 
er defineret på NACE rev. 2 
hovedgruppeniveau, og som befinder sig i 

udgår
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den samme region på NUTS 2-niveau.

Or. fr

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På små arbejdsmarkeder eller under 
særlige omstændigheder, der er behørigt 
begrundet af den ansøgende medlemsstat,
især hvad angår ansøgninger vedrørende 
SMV'er, kan en ansøgning om økonomisk 
støtte i henhold til denne artikel godkendes, 
selv om de kriterier, der er fastsat i stk. 1, 
litra a), b) eller c), ikke fuldt ud er opfyldt, 
når afskedigelserne har en alvorlig 
indvirkning på beskæftigelsen og på den 
lokale eller regionale økonomi. Den 
ansøgende medlemsstat skal specifikt 
oplyse, hvilket interventionskriterium i 
stk. 1, litra a) og b), der ikke fuldt ud 
opfyldes. Den samlede støtte, der kan 
tildeles under særlige omstændigheder, må 
ikke overstige 15 % af EFG's årlige loft.

3. 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 kriterier, der er fastsat i stk. 1, litra 
a), b) eller c), ikke fuldt ud er opfyldt, når 
afskedigelserne har en alvorlig indvirkning 
på beskæftigelsen og på den lokale eller 
regionale økonomi. Den ansøgende 
medlemsstat skal specifikt oplyse, hvilket 
interventionskriterium i stk. 1, litra a) og 
b), der ikke fuldt ud opfyldes. Den samlede 
støtte, der kan tildeles under særlige 
omstændigheder, må ikke overstige 15 % 
af EOF's årlige loft.

Or. fr

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. EGF må ikke mobiliseres, når 
arbejdstagere afskediges som følge af 
budgetnedskæringer, der er besluttet af en 
medlemsstat, og som rammer sektorer, der 
er afhængige af offentlig finansiering.

4. EOF må ikke mobiliseres, når 
arbejdstagere afskediges som følge af 
budgetnedskæringer, der er besluttet af en 
medlemsstat, og som rammer sektorer, der 
er afhængige af offentlig finansiering.

Or. fr
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a

Høj arbejdsløshed 

For regioner, hvor 
arbejdsløshedsniveauet er på 10 % eller 
derover, kan medlemsstaternes 
ansøgninger, jf. artikel 5, stk. 1-3, 
ledsages af en ansøgning om økonomisk 
støtte fra EOF til særlige foranstaltninger 
såsom dem, der er opført i artikel 8, stk. 2, 
og som tager sigte på at styrke 
beskæftigelsen og de socioøkonomiske 
udsigter i den pågældende region og/eller 
det pågældende geografiske område, 
såfremt ansøgningen vedrører en region 
eller to sammenhængende regioner på 
NUTS 2-niveau eller mere end to 
sammenhængende regioner på NUTS 2-
niveau.

Or. fr

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 5 
skal den ansøgende medlemsstat angive 
den metode, der er anvendt til at beregne 
antallet af arbejdstagere og selvstændige 
erhvervsdrivende som defineret i artikel 4.

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 5, 
stk. 1-3, skal den ansøgende medlemsstat 
angive den metode, der er anvendt til at 
beregne antallet af arbejdstagere og 
selvstændige erhvervsdrivende som 
defineret i artikel 4.

Or. fr
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansøgende medlemsstat kan yde en 
samordnet pakke af individualiserede 
tilbud i henhold til artikel 8, der 
medfinansieres af EGF, til 
støtteberettigede personer, som kan 
omfatte:

Den ansøgende medlemsstat kan yde en 
samordnet pakke af individualiserede 
tilbud i henhold til artikel 8, stk. 1, der 
medfinansieres af EOF, til 
støtteberettigede personer, som kan 
omfatte:

Or. fr

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afskedigede arbejdstagere og 
selvstændige erhvervsdrivende, hvis 
aktivitet er ophørt, beregnet i 
overensstemmelse med artikel 6, inden for 
den referenceperiode, der er anført i artikel 
5

a) afskedigede arbejdstagere og 
selvstændige erhvervsdrivende, hvis 
aktivitet er ophørt, beregnet i 
overensstemmelse med artikel 6, inden for 
den referenceperiode, der er anført i artikel 
5, stk. 1-3

Or. fr

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) afskedigede arbejdstagere og 
selvstændige erhvervsdrivende, hvis 
aktivitet er ophørt, beregnet i 
overensstemmelse med artikel 6, uden for 
den referenceperiode, der er anført i artikel 

afskedigede arbejdstagere og selvstændige 
erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, 
beregnet i overensstemmelse med artikel 6, 
uden for den referenceperiode, der er anført 
i artikel 5, stk. 1-3, dvs. ni måneder før 
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5, dvs. 6 måneder før referenceperiodens 
begyndelse eller mellem udløbet af 
referenceperioden og den sidste dag inden 
datoen for afslutningen af Kommissionens 
vurdering.

referenceperiodens begyndelse eller 
mellem udløbet af referenceperioden og 
den sidste dag inden datoen for 
afslutningen af Kommissionens vurdering.

Or. fr

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset artikel 2 kan ansøgende 
medlemsstater yde individualiserede 
tilbud, der medfinansieres af EOF:

a) til langtidsledige eller arbejdsløse unge, 
der er udtrådt af skolesystemet, og som er 
uden uddannelse, på under 25 år, eller 
under 30 år, når en medlemsstat beslutter 
det, på datoen for indgivelsen af 
ansøgningen, svarende til antallet af 
berørte støttemodtagere, fortrinsvis til 
personer, der står uden arbejde, eller som 
indstiller deres virksomhed, forudsat at i 
det mindste nogle af afskedigelserne, jf. 
artikel 3 og 4, finder sted i regioner på 
NUTS 2-niveau, hvor 
ungdomsarbejdsløshedsniveauet er på 
over 20 %. Støtten kan ydes til arbejdsløse 
unge, der er udtrådt af skolesystemet, og 
som er uden uddannelse, på under 25 år, 
eller under 30 år, når en medlemsstat 
beslutter det, i de regioner på NUTS 2-
niveau, hvor 
ungdomsarbejdsløshedsniveauet er på 
over 20 %

b) til arbejdstagere, der ikke er 
afskedigede arbejdstagere eller 
selvstændige erhvervsdrivende, som 
indstiller deres virksomhed, jf. artikel 4, 
men hvis beskæftigelse er truet af 
omstrukturering; dette forudsat at de er 
aktive i den samme økonomiske sektor, 
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som defineret på NACE rev. 2 
hovedgruppeniveau, som den, som de 
arbejdstagere, der er omhandlet i stk. 1, 
litra a) og b), tilhører.

Or. fr

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdstagere og selvstændige 
erhvervsdrivende, der er omhandlet i 
første afsnit, litra b), betragtes som
støtteberettigede, forudsat at der kan 
etableres en klar årsagssammenhæng til 
den begivenhed, som udløste ledigheden i 
referenceperioden.

Antallet af støtteberettigede personer i 
henhold til artikel 7, stk. 2, litra a), må 
ikke overstige antallet af støtteberettigede 
i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a) og b),
i forbindelse med én og samme ansøgning 
om EOF-intervention, der indgives af en 
medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan ydes økonomisk støtte fra EGF
til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
der indgår i en samordnet pakke af 
individualiserede tilbud, som har til formål 
at lette reintegrationen på arbejdsmarkedet 
eller i selvstændig virksomhed af de 
personer, støtten er tiltænkt, herunder 
navnlig ugunstigt stillede arbejdstagere, der 
er blevet afskediget.

1. Der kan ydes økonomisk støtte fra EOF
til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
der indgår i en samordnet pakke af 
individualiserede tilbud, som har til formål 
at lette reintegrationen på arbejdsmarkedet 
eller i selvstændig virksomhed af de 
personer, støtten er tiltænkt, herunder 
navnlig ugunstigt stillede arbejdstagere, der 
er blevet afskediget.

Or. fr
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Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formidling af de færdigheder, der er 
nødvendige i den digitale tidsalder, er et
obligatorisk horisontalt element i enhver 
pakke af individualiserede tilbud. 
Uddannelsesniveauet tilpasses den 
pågældende støttemodtagers 
kvalifikationer og behov.

Formidling af de færdigheder, der er 
nødvendige i den digitale tidsalder, er et 
horisontalt element, som bør fremmes i
forbindelse med de forskellige
individualiserede tilbud. 
Uddannelsesniveauet tilpasses den 
pågældende støttemodtagers 
kvalifikationer og behov.

Or. fr

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne ved investering i 
selvstændig virksomhed, iværksættelse af 
egen virksomhed eller 
medarbejderovertagelser må ikke overstige 
20 000 EUR pr. afskediget arbejdstager.

Omkostningerne ved investering i 
selvstændig virksomhed, iværksættelse af 
egen virksomhed eller 
medarbejderovertagelser, bl.a. gennem 
oprettelse af kooperative virksomheder,
må ikke overstige 20 000 EUR pr. 
afskediget arbejdstager.

Or. fr

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En EOF-støtte kan inden for de 
grænser, der er udstukket i artikel 5, stk. 
5, ydes til foranstaltninger, der tager sigte 
på at styrke beskæftigelsen og de 
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socioøkonomiske udsigter i regionen. 
Omkostningerne ved disse 
foranstaltninger må ikke overstige 35 % 
af de samlede omkostninger ved den 
samordnede pakke af individualiserede 
tilbud, der er opført i artikel 8, stk. 1, i 
forbindelse med én og samme ansøgning 
om en EOF-intervention, som er indgivet 
af en medlemsstat, mens 
medfinansieringsandelen, der påhviler 
medlemsstaten ved disse foranstaltninger 
alene, fordeles ligeligt mellem den 
offentlige og den private sektor. Disse 
foranstaltninger kan bl.a. være:

a) styrkelse af kapaciteterne, af 
netværksvirksomheden og af 
erfaringsudvekslingen med henblik på at 
hjælpe arbejdsmarkedets parter, de 
regionale myndigheder og lokale 
sammenslutninger i samarbejde med den 
private sektor med at vurdere den 
økonomiske og sociale situation i 
regionen, og navnlig med at følge 
udviklingen i arbejdsløshedsniveauet på 
nationalt, regionalt og lokalt plan samt 
omstruktureringens indvirkning på 
bestemte sektorer og regioner, med at 
oprette systemer for tidlig varsling og med 
at opstille en fælles diagnose og 
tilrettelægge fremtidige samordnede 
foranstaltninger og herunder f.eks. 
udpege de økonomiske sektorer, hvor 
udviklingen kunne frembyde væsentlige 
beskæftigelsesperspektiver

b) styrkelse af de aktive 
arbejdsmarkedspolitikker, såsom 
kortlægning af uddannelsesmæssige 
tjenester, der kan bidrage til udviklingen 
af disse sektorer, udarbejdelse af 
kompetenceplaner, støtte til udvikling af 
kompetencer med fokus på generiske og 
tværgående kompetencer og med vægt på 
uddannelse af dårligere kvalificerede 
voksne, formidling af 
karrierevejledningstjenester samt hjælp 
med validering af formelle og ikke-
formelle realkompetencer og certificering 
af indvundne erfaringer.
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Or. fr

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende foranstaltninger er ikke 
berettigede til økonomisk støtte fra EGF:

Følgende foranstaltninger er ikke 
berettigede til økonomisk støtte fra EOF:

Or. fr

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der støttes af EGF, må 
ikke anvendes til erstatning for passive 
socialsikringsforanstaltninger.

Foranstaltninger, der støttes af EOF, må 
ikke anvendes til erstatning for passive 
socialsikringsforanstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På den ansøgende medlemsstats initiativ 
kan der ydes økonomisk støtte fra EGF til 
forberedende arbejde, forvaltning, 
oplysning, pr-virksomhed, kontrol- og 
rapporteringsaktiviteter.

4. På den ansøgende medlemsstats initiativ 
kan der ydes økonomisk støtte fra EOF til 
forberedende arbejde, forvaltning, 
oplysning, pr-virksomhed, kontrol- og 
rapporteringsaktiviteter.

Or. fr
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Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest ti arbejdsdage efter datoen for 
indgivelse af ansøgningen eller i givet fald 
efter den dato, hvor Kommissionen råder 
over en oversættelse af ansøgningen, alt 
efter hvilken dato der er den seneste, 
underretter Kommissionen medlemsstaten 
om, hvilke supplerende oplysninger den 
måtte have brug for med henblik på at 
kunne vurdere ansøgningen.

2. Senest ti arbejdsdage efter datoen for 
indgivelse af ansøgningen eller i givet fald 
efter den dato, hvor Kommissionen råder 
over en oversættelse af ansøgningen, alt 
efter hvilken dato der er den seneste,
anerkender Kommissionen modtagelsen 
af ansøgningen og underretter 
medlemsstaten om, hvilke supplerende 
oplysninger den måtte have brug for med 
henblik på at kunne vurdere ansøgningen.

Or. fr

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af medlemsstatens 
oplysninger afslutter Kommissionen senest
60 arbejdsdage efter modtagelsen af den 
fuldstændige ansøgning, eller i givet fald 
oversættelsen af ansøgningen, sin 
vurdering af, om ansøgningen opfylder 
betingelserne for at få økonomisk støtte. Er 
Kommissionen undtagelsesvist ikke i stand 
til at overholde denne frist, giver den en 
skriftlig begrundelse for forsinkelsen.

4. På grundlag af medlemsstatens 
oplysninger afslutter Kommissionen senest
40 arbejdsdage efter modtagelsen af den 
fuldstændige ansøgning, eller i givet fald 
oversættelsen af ansøgningen, sin 
vurdering af, om ansøgningen opfylder 
betingelserne for at få økonomisk støtte. Er 
Kommissionen undtagelsesvist ikke i stand 
til at overholde denne frist, har den en
ekstra frist på 20 dage til sin rådighed 
under forudsætning af en forudgående
skriftlig begrundelse for forsinkelsen og 
fremsendelse af denne til den pågældende 
medlemsstat.

Or. fr
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Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) det anslåede budget for de enkelte dele 
af den samordnede pakke af 
individualiserede tilbud til de 
støttemodtagere, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 2, litra b), hvis det er 
relevant

Or. fr

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) datoerne, på hvilke de individualiserede 
tilbud til de personer, støtten er tiltænkt, og 
de aktiviteter, der skal gennemføre EGF, 
jf. artikel 8, blev indledt eller skal indledes

j) datoerne, på hvilke de individualiserede 
tilbud til de personer, støtten er tiltænkt, og 
de aktiviteter, der skal gennemføre EOF, 
jf. artikel 8, blev indledt eller skal indledes

Or. fr

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) en erklæring om, at den EGF-støtte, der 
er indgivet anmodning om, overholder de
proceduremæssige og materielle EU-regler 
om statsstøtte, samt en erklæring, der 
redegør for, hvorfor den samordnede pakke 
af individualiserede tilbud ikke erstatter 
foranstaltninger, som hører ind under 
virksomhedernes ansvarsområde i medfør 
af national lov eller kollektive 

l) en erklæring om, at den EOF-støtte, der 
er indgivet anmodning om, overholder de 
proceduremæssige og materielle EU-regler 
om statsstøtte, samt en erklæring, der 
redegør for, hvorfor den samordnede pakke 
af individualiserede tilbud ikke erstatter 
foranstaltninger, som hører ind under 
virksomhedernes ansvarsområde i medfør 
af national lov eller kollektive 
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overenskomster overenskomster

Or. fr

Ændringsforslag 60

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) hvis ansøgningen indeholder en 
anmodning om intervention i medfør af 
artikel 7, stk. 2, litra b), en erklæring om 
afholdelse af en andel svarende til 30 % 
af de samlede forventede omkostninger i 
forbindelse med de foranstaltninger, der 
er omhandlet under litra ia), ved den 
private sektor, der ønsker at modtage de 
aktiviteter, der er opført i artikel 8, stk. 1

Or. fr

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Indgives en ansøgning om økonomisk 
støtte fra EOF inden for de grænser, der 
er udstukket i artikel 5, stk. 5, skal den ud 
over de oplysninger, der er opført i artikel 
9, stk. 5, indeholde følgende oplysninger:

a) en kort beskrivelse af den økonomiske 
og beskæftigelsesmæssige situation på 
lokalt, regionalt eller nationalt plan

b) en detaljeret beskrivelse af den 
samordnede pakke af tilbud til 
omstillingen og de hermed forbundne 
udgifter, herunder navnlig enhver 
foranstaltning til støtte for initiativer til 
stimulering af arbejdsmarkedet og enhver 
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foranstaltning, der tager sigte på at styrke 
de socioøkonomiske og miljømæssige 
udsigter i den pågældende region

c) det anslåede budget for de enkelte dele 
af den koordinerede pakke af 
individualiserede tilbud, jf. artikel 8, stk. 
2.

Or. fr

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Økonomisk støtte fra EGF må ikke 
erstatte foranstaltninger, som det påhviler 
virksomhederne at gennemføre i medfør af 
national lovgivning eller kollektive 
overenskomster.

1. Økonomisk støtte fra EOF må ikke 
erstatte foranstaltninger, som det påhviler 
virksomhederne at gennemføre i medfør af 
national lovgivning eller kollektive 
overenskomster.

Or. fr

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den økonomiske støtte fra EGF
begrænses til det, der er nødvendigt for at 
yde midlertidig engangsstøtte til de 
personer, støtten er tiltænkt. De 
foranstaltninger, der støttes af EGF, skal 
opfylde Unionens lovgivning og den 
nationale lovgivning, herunder 
statsstøttereglerne.

3. Den økonomiske støtte fra EOF
begrænses til det, der er nødvendigt for at 
yde midlertidig engangsstøtte til de 
personer, støtten er tiltænkt. De 
foranstaltninger, der støttes af EOF, skal 
opfylde Unionens lovgivning og den 
nationale lovgivning, herunder 
statsstøttereglerne.

Or. fr
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den ansøgende medlemsstat sikrer, at de 
specifikke foranstaltninger, der modtager 
økonomisk støtte fra EGF, ikke samtidig 
modtager støtte fra andre af Unionens 
finansielle instrumenter.

5. Den ansøgende medlemsstat sikrer, at de 
specifikke foranstaltninger, der modtager 
økonomisk støtte fra EOF, ikke samtidig 
modtager støtte fra andre af Unionens 
finansielle instrumenter.

Or. fr

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder og 
kønsaspektet generelt inkorporeres som en 
integreret del og fremmes i de forskellige 
faser af gennemførelsen af den økonomiske 
støtte fra EGF.

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, 
at ligestilling mellem mænd og kvinder og 
kønsaspektet generelt inkorporeres som en 
integreret del og fremmes i de forskellige 
faser af gennemførelsen af den økonomiske 
støtte fra EOF.

Or. fr

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På Kommissionens initiativ kan et beløb 
på højst 0,5 % af det årlige loft for EGF
anvendes til teknisk og administrativ 
bistand til gennemførelse heraf, som f.eks. 
forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter, 
herunder 
virsomhedsinformationsteknologisystemer

1. På Kommissionens initiativ kan et beløb 
på højst 0,5 % af det årlige loft for EOF
anvendes til teknisk og administrativ 
bistand til gennemførelse heraf, som f.eks. 
forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter, 
herunder 
virksomhedsinformationsteknologisystem
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, kommunikationsaktiviteter og aktiviteter, 
der øger EFG's synlighed, og anden 
administrativ og teknisk bistand. Sådanne 
foranstaltninger kan omfatte fremtidige og 
forudgående programmeringsperioder.

er, kommunikationsaktiviteter og 
aktiviteter, der øger EOF's synlighed, og 
anden administrativ og teknisk bistand. 
Sådanne foranstaltninger kan omfatte 
fremtidige og forudgående 
programmeringsperioder.

Or. fr

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sikre Såfremt Kommissionen gennemfører den 
tekniske bistand i henhold til indirekte 
forvaltning, sørger den for at sikre
gennemsigtigheden i proceduren for 
udpegning af den tredjepart, som udfører 
den opgave, der påhviler den, og 
underrette alle EOF-interesseparter, 
herunder Europa-Parlamentet, om, 
hvilken underleverandør der er valgt i 
dette øjemed.

Or. fr

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionens tekniske bistand 
omfatter oplysninger til og vejledning af 
medlemsstaterne vedrørende anvendelse, 
overvågning og evaluering af EGF. 
Kommissionen giver desuden de 
europæiske og nationale 
arbejdsmarkedsparter oplysninger om og 
en klar vejledning i anvendelsen af EGF. 
Denne vejledning kan også omfatte 

4. Kommissionens tekniske bistand 
omfatter oplysninger til og vejledning af 
medlemsstaterne vedrørende anvendelse, 
overvågning og evaluering af EOF. 
Kommissionen giver desuden de 
europæiske og nationale 
arbejdsmarkedsparter oplysninger om og 
en klar vejledning i anvendelsen af EOF. 
Denne vejledning kan også omfatte 



PE625.202v01-00 40/48 PR\1157866DA.docx

DA

oprettelsen af taskforcer i tilfælde af 
alvorlige økonomiske forstyrrelser i en 
medlemsstat.

oprettelsen af taskforcer i tilfælde af 
alvorlige økonomiske forstyrrelser i en 
medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen driver og ajourfører 
regelmæssigt en onlineplatform, der er 
tilgængelig på alle EU-institutionernes 
officielle sprog, med opdaterede 
oplysninger om EGF, vejledning om 
indgivelse af ansøgninger og oplysninger 
om godkendte og afviste ansøgninger samt 
om Europa-Parlamentets og Rådets rolle i 
budgetproceduren.

2. Kommissionen driver og ajourfører 
regelmæssigt en onlineplatform, der er 
tilgængelig på alle EU-institutionernes 
officielle sprog, med opdaterede 
oplysninger om EOF, vejledning om 
indgivelse af ansøgninger og oplysninger 
om godkendte og afviste ansøgninger samt 
om Europa-Parlamentets og Rådets rolle i 
budgetproceduren.

Or. fr

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen gennemfører 
informations- og 
kommunikationsaktiviteter om EGF-sager
og -resultater baseret på dens erfaringer 
med det formål at effektivisere EGF og 
sikre, at EU-borgere og -arbejdstagere har 
kendskab til EGF.

3. Kommissionen gennemfører 
informations- og 
kommunikationsaktiviteter om EOF-sager
og -resultater baseret på dens erfaringer 
med det formål at effektivisere EOF og 
sikre, at EU-borgere og -arbejdstagere har 
kendskab til EOF.

Or. fr
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Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 9, og 
navnlig under hensyntagen til antallet af de 
personer, støtten er tiltænkt, de foreslåede 
foranstaltninger og de forventede 
omkostninger, evaluerer og foreslår 
Kommissionen så hurtigt som muligt
størrelsen på den eventuelle økonomiske 
støtte fra EFG inden for rammerne af de 
disponible midler.

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 9, og 
navnlig under hensyntagen til antallet af de 
personer, støtten er tiltænkt, de foreslåede 
foranstaltninger og de forventede 
omkostninger, evaluerer og foreslår 
Kommissionen inden udløbet af den frist, 
der er fastsat i artikel 9, stk. 4, størrelsen 
på den eventuelle økonomiske støtte fra
EOF inden for rammerne af de disponible 
midler.

Or. fr

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medfinansieringssatsen for EGF for de 
tilbudte foranstaltninger afstemmes med 
den højeste medfinansieringssats for 
ESF+ i den pågældende medlemsstat.

2. Medfinansieringssatsen for EOF for de 
tilbudte foranstaltninger må ikke overstige 
70 % af de samlede forventede 
omkostninger, jf. artikel 9.

Or. fr

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Såfremt Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er udført i henhold til 
artikel 9, konkluderer, at betingelserne for 
økonomisk støtte i henhold til denne 

4. Såfremt Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, der er udført i henhold til 
artikel 9, konkluderer, at betingelserne for 
økonomisk støtte i henhold til denne 
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forordning ikke er opfyldt, underretter den 
straks den ansøgende medlemsstat.

forordning ikke er opfyldt, underretter den 
straks den ansøgende medlemsstat samt 
enhver anden EOF-interessepart.

Or. fr

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udgifter er berettigede til økonomisk 
støtte fra EFG fra de datoer, der er fastsat i 
ansøgningen i henhold til artikel 9, stk. 5, 
litra j), og på hvilke den pågældende 
medlemsstat indleder, eller skal indlede, de 
individualiserede tilbud til de personer, 
støtten er tiltænkt, eller påtager sig de 
administrative udgifter, der skal 
gennemføre EGF i henhold til artikel 8, 
stk. 1 og 4.

1. Udgifter er berettigede til økonomisk 
støtte fra EOF fra de datoer, der er fastsat i 
ansøgningen i henhold til artikel 9, stk. 5, 
litra j), og på hvilke den pågældende 
medlemsstat indleder, eller skal indlede, de 
individualiserede tilbud til de personer, 
støtten er tiltænkt, eller påtager sig de 
administrative udgifter, der skal 
gennemføre EOF i henhold til artikel 8, 
stk. 1 og 4.

Or. fr

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gennemførelsesperioden er perioden fra 
de datoer, der er fastsat i ansøgningen i 
henhold til artikel 9, stk. 5, litra j), på 
hvilke den pågældende medlemsstat 
indleder de individualiserede tilbud til de 
personer, støtten er tiltænkt, og de 
aktiviteter, der skal gennemføre EGF, jf. 
artikel 8, og slutter 24 måneder efter 
datoen for ikrafttrædelsen af 
Kommissionens afgørelse om den 
pågældende ansøgning.

3. Gennemførelsesperioden er perioden fra 
de datoer, der er fastsat i ansøgningen i 
henhold til artikel 9, stk. 5, litra j), på 
hvilke den pågældende medlemsstat 
indleder de individualiserede tilbud til de 
personer, støtten er tiltænkt, og de 
aktiviteter, der skal gennemføre EOF, jf. 
artikel 8, og slutter 24 måneder efter 
datoen for ikrafttrædelsen af 
Kommissionens afgørelse om den 
pågældende ansøgning.
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Or. fr

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Såfremt en støttemodtager får adgang til 
et uddannelseskursus af to års varighed 
eller mere, er udgiften til et sådant kursus 
støtteberettiget til medfinansiering fra EGF
frem til den dato, hvor den endelige rapport 
som omhandlet i artikel 20, stk. 1, skal 
forelægges, forudsat at den pågældende 
udgift er påløbet inden denne dato.

4. Såfremt en støttemodtager får adgang til 
et uddannelseskursus af to års varighed 
eller mere, er udgiften til et sådant kursus 
støtteberettiget til medfinansiering fra EOF
frem til den dato, hvor den endelige rapport 
som omhandlet i artikel 20, stk. 1, skal
forelægges, forudsat at den pågældende 
udgift er påløbet inden denne dato.

Or. fr

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når Kommissionen har konkluderet, at 
betingelserne for at yde økonomisk støtte 
fra EGF er opfyldt, forelægger den en 
anmodning om overførsel til de relevante 
budgetposter i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 31.

1. Når Kommissionen har konkluderet, at 
betingelserne for at yde økonomisk støtte 
fra EOF er opfyldt, forelægger den en 
anmodning om overførsel til de relevante 
budgetposter i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 31.

Or. fr

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) resultaterne af en undersøgelse om d) resultaterne af en undersøgelse om 
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støttemodtagerne gennemført seks måneder 
efter gennemførelsesperiodens afslutning, 
som dækker den konstaterede ændring i 
beskæftigelsesegnethed hos 
støttemodtagerne, eller, hvis de allerede har 
fundet beskæftigelse, yderligere 
oplysninger om kvaliteten af den 
beskæftigelse, de fandt, såsom ændring af 
arbejdstider, ansvarsniveau eller lønniveau 
i forhold til den tidligere beskæftigelse, og 
den sektor, hvori den pågældende fandt 
beskæftigelse, hvor oplysningerne opdeles 
efter køn, aldersgruppe og 
uddannelsesniveau

støttemodtagerne gennemført senest seks 
måneder efter gennemførelsesperiodens 
afslutning, som dækker den konstaterede 
ændring i beskæftigelsesegnethed hos 
støttemodtagerne, eller, hvis de allerede har 
fundet beskæftigelse, yderligere 
oplysninger om kvaliteten af den 
beskæftigelse, de fandt, såsom ændring af 
arbejdstider, ansvarsniveau eller lønniveau 
i forhold til den tidligere beskæftigelse, og 
den sektor, hvori den pågældende fandt 
beskæftigelse, hvor oplysningerne opdeles 
efter køn, aldersgruppe og 
uddannelsesniveau

Or. fr

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest seks måneder efter modtagelsen 
af alle de nødvendige oplysninger i medfør 
af stk. 1, foretager Kommissionen en 
opgørelse over den økonomiske støtte ved 
at fastsætte det endelige beløb for den 
økonomiske støtte fra EGF og det 
eventuelle restbeløb, som den pågældende 
medlemsstat skal tilbagebetale, jf. artikel 
24. Opgørelsen er betinget af, at de 
langsigtede resultatindikatorer, der er 
anført i stk. 2, er tilvejebragt.

3. Senest seks måneder efter modtagelsen 
af alle de nødvendige oplysninger i medfør 
af stk. 1, foretager Kommissionen en 
opgørelse over den økonomiske støtte ved 
at fastsætte det endelige beløb for den 
økonomiske støtte fra EOF og det 
eventuelle restbeløb, som den pågældende 
medlemsstat skal tilbagebetale, jf. artikel 
24. Opgørelsen er betinget af, at de 
langsigtede resultatindikatorer, der er 
anført i stk. 2, er tilvejebragt.

Or. fr

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. august 2021 og derefter 
hvert andet år forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en 
omfattende, kvantitativ og kvalitativ 
rapport om aktiviteterne i henhold til denne 
forordning og forordning (EU) 
nr. 1309/2013 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 
statistikker om de indikatorer, der er anført 
i bilaget, og komplementariteten af 
sådanne foranstaltninger i forhold til 
foranstaltninger, der modtager EU-støtte 
fra andre EU-fonde, navnlig ESF+, og 
oplysninger om opgørelsen af den tildelte 
økonomiske støtte, og den skal også 
dokumentere de ansøgninger, der er blevet 
afvist eller reduceret som følge af 
manglende bevillinger eller manglende 
opfyldelse af støtteberettigelseskriterierne.

1. Senest den 1. august 2021 og derefter 
hvert andet år forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en 
omfattende, kvantitativ og kvalitativ 
rapport om aktiviteterne i henhold til denne 
forordning og forordning (EU) 
nr. 1309/2013 inden for de to foregående 
år. Rapporten skal navnlig fokusere på de 
resultater, der er opnået gennem EOF, og 
den skal især indeholde oplysninger om 
indgivne ansøgninger, vedtagne afgørelser, 
støttede foranstaltninger, herunder 
statistikker om de indikatorer, der er anført 
i bilaget, og komplementariteten af 
sådanne foranstaltninger i forhold til 
foranstaltninger, der modtager EU-støtte 
fra andre EU-fonde, navnlig ESF+, og 
oplysninger om opgørelsen af den tildelte 
økonomiske støtte, og den skal også 
dokumentere de ansøgninger, der er blevet 
afvist eller reduceret som følge af 
manglende bevillinger eller manglende 
opfyldelse af støtteberettigelseskriterierne.

Or. fr

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvert fjerde år foretager Kommissionen 
på eget initiativ og i nært samarbejde med 
medlemsstaterne en evaluering af den 
økonomiske støtte fra EGF.

1. Hvert fjerde år foretager Kommissionen 
på eget initiativ og i nært samarbejde med 
medlemsstaterne en evaluering af den 
økonomiske støtte fra EOF.

Or. fr
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Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre en effektiv vurdering af
EGF's udvikling hen imod opfyldelsen af 
fondens målsætninger tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 25 med henblik på at ændre 
bilaget for om nødvendigt at gennemgå 
eller supplere indikatorerne, og med 
henblik på at supplere denne forordning 
med bestemmelser vedrørende oprettelsen 
af en overvågnings- og evalueringsramme.

4. For at sikre en effektiv vurdering af
EOF's udvikling hen imod opfyldelsen af 
fondens målsætninger tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 25 med henblik på at ændre 
bilaget for om nødvendigt at gennemgå 
eller supplere indikatorerne, og med 
henblik på at supplere denne forordning 
med bestemmelser vedrørende oprettelsen 
af en overvågnings- og evalueringsramme.

Or. fr

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at dette tilsidesætter 
Kommissionens ansvar for gennemførelsen 
af Den Europæiske Unions almindelige 
budget, har medlemsstaterne ansvaret for 
forvaltningen og finanskontrollen, for så 
vidt angår de foranstaltninger, der har fået 
støtte fra EGF. De foranstaltninger, de 
træffer, omfatter bl.a.:

1. Uden at dette tilsidesætter 
Kommissionens ansvar for gennemførelsen 
af Den Europæiske Unions almindelige 
budget, har medlemsstaterne ansvaret for 
forvaltningen og finanskontrollen, for så 
vidt angår de foranstaltninger, der har fået 
støtte fra EOF. De foranstaltninger, de 
træffer, omfatter bl.a.:

Or. fr

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på anvendelse af 
finansforordningens artikel [63(3)?] 
udpeger medlemsstaterne organer, der har 
ansvaret for forvaltning og kontrol af de
EGF-støttede foranstaltninger. Disse 
organer tilsender Kommissionen de i 
finansforordningens [artikel 63, stk. 5, 6 og 
7 ?] omhandlede oplysninger om 
gennemførelsen af den økonomiske støtte, 
når de indgiver den i artikel 20, stk. 1, i 
denne forordning omhandlede endelige 
rapport.

2. Med henblik på anvendelse af 
finansforordningens artikel [63(3)?] 
udpeger medlemsstaterne organer, der har 
ansvaret for forvaltning og kontrol af de
EOF-støttede foranstaltninger. Disse 
organer tilsender Kommissionen de i 
finansforordningens [artikel 63, stk. 5, 6 og 
7 ?] omhandlede oplysninger om 
gennemførelsen af den økonomiske støtte, 
når de indgiver den i artikel 20, stk. 1, i 
denne forordning omhandlede endelige 
rapport.

Or. fr

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik herpå, og uden at det berører 
Revisionsrettens beføjelser eller de 
kontroller, som medlemsstaten foretager i 
henhold til nationale love og administrative 
bestemmelser, kan Kommissionens 
tjenestemænd eller andre ansatte med en 
dags varsel foretage kontrol på stedet, 
herunder stikprøvekontrol, af de EGF-
støttede foranstaltninger. Kommissionen 
underretter den ansøgende medlemsstat 
herom, så den kan modtage den 
nødvendige støtte. Embedsmænd fra den 
pågældende medlemsstat kan deltage i 
disse kontrolforanstaltninger.

Med henblik herpå, og uden at det berører 
Revisionsrettens beføjelser eller de 
kontroller, som medlemsstaten foretager i 
henhold til nationale love og administrative 
bestemmelser, kan Kommissionens 
tjenestemænd eller andre ansatte med en 
dags varsel foretage kontrol på stedet, 
herunder stikprøvekontrol, af de EOF-
støttede foranstaltninger. Kommissionen 
underretter den ansøgende medlemsstat 
herom, så den kan modtage den 
nødvendige støtte. Embedsmænd fra den 
pågældende medlemsstat kan deltage i 
disse kontrolforanstaltninger.

Or. fr
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Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaten sørger for, at alle 
udgiftsbilag forbliver tilgængelige for 
Kommissionen og Revisionsretten i tre år, 
efter at en økonomisk støtte fra EGF er 
opgjort.

7. Medlemsstaten sørger for, at alle 
udgiftsbilag forbliver tilgængelige for 
Kommissionen og Revisionsretten i tre år, 
efter at en økonomisk støtte fra EOF er 
opgjort.

Or. fr
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