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Ændringsforslag 3
Pedro Guerreiro og Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I Kommissionens meddelelse "Nye 
kvalifikationer til nye job – om at 
foregribe og matche kvalifikationsbehovet 
på arbejdsmarkedet" og de fælles 
principper for flexicurity, der blev 
vedtaget af Det Europæiske Råd den 14. 
december 2007, understreges betydningen 
af hele tiden at sørge for, at 
arbejdsstyrken er tilpasningsdygtig og 
beskæftigelsesegnet ved hjælp af 
uddannelsesmuligheder på alle niveauer 
og strategier til udvikling af 
kvalifikationer, der modsvarer de 
samfundsøkonomiske krav.

(3) Den begrænsede anvendelse af Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen – ud af de 500 mio. euro 
årligt blev kun 65.214.850 euro anvendt i 
2007 og 14.624.972 euro i 2008 – viser, at 
det er nødvendigt at revidere en række 
aspekter af fonden, således at den 
opfylder sine målsætninger.

Or. pt

Ændringsforslag 4
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I Kommissionens meddelelse "Nye 
kvalifikationer til nye job – om at foregribe 
og matche kvalifikationsbehovet på 
arbejdsmarkedet" og de fælles principper 
for flexicurity, der blev vedtaget af Det 
Europæiske Råd den 14. december 2007,
understreges betydningen af hele tiden at 
sørge for, at arbejdsstyrken er 
tilpasningsdygtig og beskæftigelsesegnet 
ved hjælp af uddannelsesmuligheder på 
alle niveauer og strategier til udvikling af 

(3) I Kommissionens meddelelse "Nye 
kvalifikationer til nye job – om at foregribe 
og matche kvalifikationsbehovet på 
arbejdsmarkedet" understreges 
betydningen af at sørge for, at 
arbejdsstyrken er beskæftigelsesegnet ved 
hjælp af uddannelsesmuligheder på alle 
niveauer og strategier til udvikling af 
kvalifikationer, der modsvarer de 
samfundsøkonomiske krav i forbindelse 
med en miljømæssig omstrukturering og 
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kvalifikationer, der modsvarer de 
samfundsøkonomiske krav.

bidrager til at give arbejdstagerne 
mulighed for at frigøre deres 
beskæftigelseskapacitet til grønne job.

Or. en

Ændringsforslag 5
Pedro Guerreiro og Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) De seneste økonomiske prognoser 
peger på, at arbejdsløsheden vil stige 
betydeligt i EU, hvilket kan få alvorlige 
sociale konsekvenser i en række områder 
i EU, navnlig i områder med en svag 
økonomisk struktur.

Or. pt

Ændringsforslag 6
Iuliu Winkler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) At udvide anvendelsesområdet for 
Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen er et solidaritetsløfte, der 
tager sigte på at begrænse de største 
effekter af den globale økonomiske og 
finansielle krise på mulighederne for at 
sikre regionernes bæredygtige udvikling 
og herudover forhindre ulighederne 
mellem dem i at blive større.

Or. en
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Begrundelse

I den særlige situation med en global finansiel og økonomisk krise gør en ændring af 
forordningen om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på den måde, der 
foreslås her, det muligt for EU at styrke sin sociale og økonomiske samhørighed og altid at 
fremme en harmonisk og bæredygtig udvikling af regionerne.

Ændringsforslag 7
Pedro Guerreiro og Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EF) 1927/2006
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1a. Uanset stk. 1 yder
Globaliseringsfonden også støtte til 
arbejdstagere, der mister arbejdet som 
følge af den internationale finansielle og 
økonomiske krise, forudsat at 
ansøgningerne opfylder kriterierne i artikel 
2, stk. 1, litra a), b) eller c).

"1a. Globaliseringsfonden yder også støtte 
til arbejdstagere, der mister arbejdet som 
følge af økonomiske og finansielle kriser, 
forudsat at ansøgningerne opfylder 
kriterierne i artikel 2, stk. 1, litra a), b) eller 
c)."

Denne undtagelse gælder for alle 
ansøgninger, der indgives inden den 31. 
december 2010."

Or. pt

Begrundelse

I sit forslag åbner Kommissionen i forvejen selv mulighed for på et senere tidspunkt at 
revidere fondens interventionskriterier, således at den vedvarende kan støtte arbejdstagerne 
som følge af den økonomiske og finansielle krise. Denne ændring sigter mod allerede nu at 
medtage denne foranstaltning i fonden og undgå yderligere revisioner med dette formål. Dette 
er påkrævet på grund af den forudselige stigning i arbejdsløsheden i EU og fondens for 
omstændelige kriterier.
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Ændringsforslag 8
Pedro Guerreiro og Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EF) 1927/2006
Artikel 2 - stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes økonomisk støtte fra 
Globaliseringsfonden, når gennemgribende 
strukturelle ændringer i verdens 
handelsmønstre afstedkommer alvorlige 
økonomiske forstyrrelser, navnlig en 
betydelig stigning i importen til EU, et 
hurtigt tab af markedsandele for EU i en 
given sektor eller udflytning af 
økonomiske aktiviteter til tredjelande, som 
har en eller flere af følgende konsekvenser:

Der ydes økonomisk støtte fra 
Globaliseringsfonden, når gennemgribende 
strukturelle ændringer i verdens 
handelsmønstre afstedkommer alvorlige 
økonomiske forstyrrelser, navnlig en 
betydelig stigning i importen til EU, et 
hurtigt tab af markedsandele for EU i en 
given sektor eller udflytning af 
økonomiske aktiviteter til tredjelande, eller 
fra én medlemsstat til en anden, som har 
en eller flere af følgende konsekvenser:

Or. pt

Begrundelse

Betingelsen, hvorefter støtten kun vil blive tildelt i tilfælde af udflytning til tredjelande, har 
skabt en følelse af uretfærdighed hos de arbejdstagere, der har mistet deres arbejde efter en 
udflytning eller omstrukturering inden for EU. Det foreslås derfor, at der rettes op på denne 
uretfærdighed.

Ændringsforslag 9
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EF) 1927/2006
Artikel 2 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes økonomisk støtte fra 
Globaliseringsfonden, når gennemgribende 
strukturelle ændringer i verdens 
handelsmønstre afstedkommer alvorlige 
økonomiske forstyrrelser, navnlig en 

Der ydes økonomisk støtte fra 
Globaliseringsfonden, når gennemgribende 
strukturelle ændringer i verdens 
handelsmønstre afstedkommer alvorlige 
økonomiske forstyrrelser, navnlig en 
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betydelig stigning i importen til EU, et 
hurtigt tab af markedsandele for EU i en 
given sektor eller udflytning af 
økonomiske aktiviteter til tredjelande, som 
har en eller flere af følgende konsekvenser:

betydelig stigning i importen til EU, et 
hurtigt tab af markedsandele for EU i en 
given sektor eller udflytning af 
økonomiske aktiviteter til tredjelande, der 
som følge heraf kræver en 
omstrukturering baseret på miljømæssige 
behov, som har en eller flere af følgende 
konsekvenser:

Or. en

Ændringsforslag 10
Pedro Guerreiro og Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EF) 1927/2006
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Mindst 500 afskedigelser i løbet af en 
nimåneders periode, særlig i små og 
mellemstore virksomheder, i en 
hovedgruppe i NACE rev. 2 i en eller to 
sammenhængende regioner på NUTS II-
niveau

(b) Mindst 500 afskedigelser i løbet af en 
12-måneders periode, særlig i små og 
mellemstore virksomheder, i en 
hovedgruppe i NACE rev. 2, eller flere, 
hvis det er inden for den samme 
produktionsgren, i en eller to 
sammenhængende regioner på NUTS II-
niveau

Or. pt

Begrundelse

Med denne ændring ønsker man at sikre, at fonden kan være til gavn for hundredevis af 
arbejdstagere fra en række virksomheder (for størstedelens vedkommende mikrovirksomheder 
eller små og mellemstore virksomheder) fra den samme produktionsgren, der kan være fordelt 
på en eller flere hovedgrupper i NACE rev. 2.
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Ændringsforslag 11
Iosif Matula

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EF) 1927/2006
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Mindst 500 afskedigelser i løbet af en 
nimåneders periode, særlig i små og 
mellemstore virksomheder, i en 
hovedgruppe i NACE rev. 2 i en eller to 
sammenhængende regioner på NUTS II-
niveau

(b) Mindst 500 afskedigelser i løbet af en 
nimåneders periode, særlig i små og 
mellemstore virksomheder, i en 
hovedgruppe i NACE rev. 2 i en eller to 
sammenhængende regioner fra samme 
medlemsstat eller fra nabomedlemsstater 
på NUTS II-niveau

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at regionernes samhørighed finder sted på fællesskabsplan og ikke kun på 
nationalt plan. Når naboregioner har en høj arbejdsløshed inden for samme felt, er det 
vigtigt, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen finder anvendelse.

Ændringsforslag 12
Iosif Matula

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EF) 1927/2006
Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sideløbende hermed skal de lokale 
myndigheder fremme overvågning og 
informationskampagner for at identificere 
nye muligheder for beskæftigelse og 
omskoling i overensstemmelse med de 
enkelte regioners specifikke behov. 

Or. en
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Begrundelse

Det er altid vigtigt at foretage en konstant overvågning af antallet af afskedigelser og at 
forsøge at skabe nye beskæftigelsesmuligheder på regionalt plan.

Ændringsforslag 13
Monica Giuntini

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EF) 1927/2006
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på beregning af antallet af 
afskedigelser i henhold til stk. 1, litra a), b) 
og c), kan en afskedigelse regnes fra det 
tidspunkt, hvor arbejdsgiveren opsiger den 
enkelte arbejdstagers ansættelseskontrakt, 
eller fra en ansættelseskontrakts faktiske 
ophør inden dens udløb af årsager, som 
ikke har med den enkelte arbejdstager at 
gøre. I hvert tilfælde skal en af de to 
muligheder vælges og specificeres i 
ansøgningen."

Med henblik på beregning af antallet af 
strukturelt betingede afskedigelser i 
henhold til stk. 1, litra a), b) og c), kan en 
strukturelt betinget afskedigelse regnes fra 
det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren opsiger 
den enkelte arbejdstagers 
ansættelseskontrakt, eller fra en 
ansættelseskontrakts faktiske ophør inden 
dens udløb af årsager, som ikke har med 
den enkelte arbejdstager at gøre. I hvert 
tilfælde skal en af de to muligheder vælges 
og specificeres i ansøgningen."

Or. it

Begrundelse

Målsætningen med den grundlæggende ændring er at gøre fonden lettere at benytte. Termen 
"strukturelt betingede afskedigelser" gør det således muligt også at bruge fonden for 
kategorier af arbejdstagere, der i henhold til specifikke nationale lovgivninger ikke længere 
ville kunne nyde godt af støtte efter disse ændringer, sådan som det har været tilfældet 
tidligere.
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Ændringsforslag 14
Pedro Guerreiro og Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) 1927/2006
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På Kommissionens initiativ kan 
fondsmidlerne op til et loft på 0,35 % af 
det maksimale beløb, som 
Globaliseringsfonden råder over det 
pågældende år, benyttes til finansiering af 
de aktiviteter i forbindelse med 
forberedelse, overvågning, oplysning, 
oprettelse af en vidensbase, der er relevant 
for gennemførelsen af 
Globaliseringsfonden, administrativ og 
teknisk støtte samt revision, kontrol og 
evaluering, der er nødvendige for at 
gennemføre denne forordning.

1. På Kommissionens initiativ kan 
fondsmidlerne op til et loft på 0,15 % af 
det maksimale beløb, som 
Globaliseringsfonden råder over det 
pågældende år, benyttes til finansiering af 
de aktiviteter i forbindelse med 
forberedelse, overvågning, oplysning, 
oprettelse af en vidensbase, der er relevant 
for gennemførelsen af 
Globaliseringsfonden, administrativ og 
teknisk støtte samt revision, kontrol og 
evaluering, der er nødvendige for at 
gennemføre denne forordning.

Or. pt

Ændringsforslag 15
Pedro Guerreiro og Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EF) 1927/2006
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 5, 
stk. 5, og under særlig hensyntagen til 
antallet af arbejdstagere, der er berettiget til 
støtte, de foreslåede foranstaltninger og de 
forventede omkostninger evaluerer og 
foreslår Kommissionen så hurtigt som 
muligt det eventuelle støttebeløbs størrelse 
inden for rammerne af de disponible 
midler. Beløbet kan ikke overstige 75 % af 

"1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 5, 
stk. 5, og under særlig hensyntagen til 
antallet af arbejdstagere, der er berettiget til 
støtte, de foreslåede foranstaltninger og de 
forventede omkostninger evaluerer og 
foreslår Kommissionen så hurtigt som 
muligt det eventuelle støttebeløbs størrelse 
inden for rammerne af de disponible 
midler. Beløbet kan ikke overstige 85 % af 
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de samlede anslåede omkostninger, jf. 
artikel 5, stk. 2, litra d)."

de samlede anslåede omkostninger, jf. 
artikel 5, stk. 2, litra d)."

Or. pt

Begrundelse

I betragtning af at flere medlemsstater har svært ved at dække de udgifter, der er forbundet 
med aktioner og foranstaltninger til støtte for arbejdstagerne, er det vigtigt at øge EU-
medfinansieringssatsen.

Ændringsforslag 16
Pedro Guerreiro og Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)
Forordning (EF) 1927/2006
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I artikel 12 affattes stk. 1 således:
"1. Globaliseringsfondens udgiftsloft 
udgør 1.000.000.000 euro om året i 
løbende priser."

Or. pt

Ændringsforslag 17
Pedro Guerreiro og Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Forordning (EF) 1927/2006
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. Medlemsstaten gennemfører alle 
støtteberettigede foranstaltninger i den 
samordnede pakke af individualiserede 
tilbud inden 24 måneder efter den dag, 
ansøgningen blev indgivet, jf. artikel 5."

"2. Medlemsstaten gennemfører alle 
støtteberettigede foranstaltninger i den 
samordnede pakke af individualiserede 
tilbud inden 30 måneder efter den dag, 
ansøgningen blev indgivet, jf. artikel 5."
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Or. pt

Begrundelse

For at forbedre og på passende vis gennemføre de aktioner og foranstaltninger, der er 
planlagt i hver ansøgning, er det nødvendigt at forlænge fristen, inden for hvilken disse skal 
gennemføres, til 30 måneder.

Ændringsforslag 18
Pedro Guerreiro og Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Forordning (EF) 1927/2006
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I artikel 20 indsættes følgende som nyt 
afsnit efter første afsnit:
"Efter forslag fra Kommissionen kan 
Europa-Parlamentet og Rådet revidere 
denne forordning, herunder den 
midlertidige undtagelse, jf. artikel 1, stk. 
1a."

udgår

Or. pt

Begrundelse

I sit forslag åbner Kommissionen i forvejen selv mulighed for på et senere tidspunkt at 
revidere fondens interventionskriterier, således at den vedvarende kan støtte arbejdstagerne 
som følge af den økonomiske og finansielle krise. Denne ændring sigter mod allerede nu at 
medtage denne foranstaltning i fonden og undgå yderligere revisioner med dette formål. Dette 
er påkrævet på grund af den forudselige stigning i arbejdsløsheden i EU og fondens for 
omstændelige kriterier.
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