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Ändringsförslag 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I kommissionens meddelande om ”Ny 
kompetens för nya arbetstillfällen: Att 
förutse och möta arbetsmarkandens 
behov” och ”Gemensamma principer om 
kombinerad flexibilitet och trygghet” som 
antogs av Europeiska rådet den 
14 december 2007 betonas målen om att 
främja arbetstagarnas ständiga 
anpassningsbarhet och anställbarhet 
genom bättre inlärningsmöjligheter på 
alla nivåer och genom strategier för 
kompetensutveckling som motsvarar 
ekonomins behov.

(3) Det minskade utnyttjandet av 
Europeiska fonden för 
globaliseringseffekter – av ett årligt 
belopp på 500 miljoner euro utnyttjades 
endast 65 214 850 euro 2007, och 
14 624 972 euro 2008 – visar på behovet 
av att se över vissa av fondens aspekter så 
att denna uppfyller sina mål.

Or. pt

Ändringsförslag 4
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I kommissionens meddelande om ”Ny 
kompetens för nya arbetstillfällen: Att 
förutse och möta arbetsmarkandens behov”
och ”Gemensamma principer om 
kombinerad flexibilitet och trygghet” som 
antogs av Europeiska rådet den 
14 december 2007 betonas målen om att 
främja arbetstagarnas ständiga 
anpassningsbarhet och anställbarhet 
genom bättre inlärningsmöjligheter på alla 

(3) I kommissionens meddelande om ”Ny 
kompetens för nya arbetstillfällen: Att 
förutse och möta arbetsmarkandens behov” 
betonas målen om att främja arbetstagarnas 
anställbarhet genom bättre 
inlärningsmöjligheter på alla nivåer och 
genom strategier för kompetensutveckling 
som motsvarar ekonomins och samhällets
behov beträffande ekologisk 
omstrukturering och som bidrar till att 
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nivåer och genom strategier för 
kompetensutveckling som motsvarar 
ekonomins behov.

göra arbetstagare anställningsbara inom 
sektorn för gröna jobb.

Or. en

Ändringsförslag 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) De senaste ekonomiska prognoserna 
pekar på en avsevärd ökning av 
arbetslösheten i Europeiska unionen, 
vilket skulle kunna få allvarliga sociala 
följder i flera av EU:s regioner, 
i synnerhet i de regioner som har en 
svagare ekonomisk struktur.

Or. pt

Ändringsförslag 6
Iuliu Winkler

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Att utvidga tillämpningen av EGF är 
ett solidariskt åtagande som syftar till att 
mildra den globala ekonomiska och 
finansiella krisens stora konsekvenser för 
möjligheterna att garantera en hållbar 
utveckling av regioner och vidare att 
förhindra att skillnaderna mellan dem 
ökar.

Or. en
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Motivering

Att inom ramen för den ytterst ovanliga situation som den globala ekonomiska och finansiella 
krisen innebär ändra EGF-förordningen i enlighet med ovanstående förlag gör det möjligt för 
gemenskapen att stärka sin sociala och ekonomiska sammanhållning och att under alla 
omständigheter främja en balanserad och hållbar utveckling av regioner.

Ändringsförslag 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1927/2006
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1 a Genom undantag från punkt 1 ska 
EGF också tillhandahålla stöd till 
arbetstagare som har blivit uppsagda till 
följd av den globala finansiella och 
ekonomiska krisen, under förutsättning 
ansökningarna överensstämmer med de 
kriterier som fastställs i artikel 2 a, b 
eller c.

”1 a EGF ska också tillhandahålla stöd till 
arbetstagare som har blivit uppsagda till 
följd av globala finansiella och ekonomiska 
kriser, under förutsättning ansökningarna 
överensstämmer med de kriterier som 
fastställs i artikel 2 a, b eller c.

Detta undantag ska tillämpas på alla 
ansökningar som lämnats in före 
den 31 december 2010.”

Or. en

Motivering

I sitt förslag förutser kommissionen redan möjligheten att i efterhand granska villkoren för 
stöd från fonden, så att denna, fortlöpande, kan stödja arbetstagare som drabbats till följd av 
den ekonomiska och finansiella krisen. Syftet med detta ändringsförslag är att införliva denna 
åtgärd i fonden och undvika senare granskningar i detta avseende. Detta är ett måste mot 
bakgrund av den väntade ökningen av arbetslösheten i Europeiska unionen och fondens 
alltför begränsade villkor.
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Ändringsförslag 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1927/2006
Artikel 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiskt stöd ska lämnas från EGF när 
genomgripande strukturförändringar inom 
världshandeln leder till en allvarlig 
ekonomisk störning, i synnerhet en 
väsentligt ökad import till EU eller snabbt 
minskade marknadsandelar för EU inom en 
viss sektor eller en utflyttning av 
ekonomisk verksamhet till tredjeländer, 
som får till följd att

Ekonomiskt stöd ska lämnas från EGF när 
genomgripande strukturförändringar inom 
världshandeln leder till en allvarlig 
ekonomisk störning, i synnerhet en 
väsentligt ökad import till EU eller snabbt 
minskade marknadsandelar för EU inom en 
viss sektor eller en utflyttning av 
ekonomisk verksamhet till tredjeländer 
eller från en medlemsstat till en annan, 
som får till följd att

Or. pt

Motivering

Villkoret att ekonomiskt stöd ska lämnas endast vid utflyttning av ekonomisk verksamhet till 
tredjeländer har upplevts som orättvist av vissa arbetstagare, som sagts upp till följd av att 
verksamhet har flyttats eller omstrukturerats inom EU. Denna ändring syftar således till att 
rätta till denna orättvisa.

Ändringsförslag 9
Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1927/2006
Artikel 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiskt stöd ska lämnas från EGF när 
genomgripande strukturförändringar inom 
världshandeln leder till en allvarlig 
ekonomisk störning, i synnerhet en 
väsentligt ökad import till EU eller snabbt 
minskade marknadsandelar för EU inom en 

Ekonomiskt stöd ska lämnas från EGF när 
genomgripande strukturförändringar inom 
världshandeln leder till en allvarlig 
ekonomisk störning, i synnerhet en 
väsentligt ökad import till EU eller snabbt 
minskade marknadsandelar för EU inom en 
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viss sektor eller en utflyttning av 
ekonomisk verksamhet till tredjeländer, 
som får till följd att

viss sektor eller en utflyttning av 
ekonomisk verksamhet till tredjeländer 
som följaktligen kräver en 
omstrukturering utifrån ekologiska 
behov, som får till följd att

Or. en

Ändringsförslag 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1927/2006
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) minst 500 arbetstagare sägs upp under 
en niomånadersperiod, särskilt på små 
eller medelstora företag, inom en 
NACE 2-sektor i en region eller 
två regioner som gränsar till varandra på 
NUTS II-nivå,

b) minst 500 arbetstagare sägs upp under 
en tolvmånadersperiod, särskilt på små 
eller medelstora företag, inom en eller 
flera NACE 2-sektorer förutsatt att de 
befinner sig i samma produktionsgren i en 
region eller två regioner som gränsar till 
varandra på NUTS II-nivå,

Or. pt

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att trygga möjligheten att utnyttja fonden för hundratals 
arbetstagare från olika företag (till största del mikroföretag eller små och medelstora 
företag) inom samma produktionsgren som kan vara fördelade bland en eller flera 
NACE 2-sektorer.

Ändringsförslag 11
Iosif Matula

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1927/2006
Artikel 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) minst 500 arbetstagare sägs upp under 
en niomånadersperiod, särskilt på små eller 
medelstora företag, inom en 
NACE 2-sektor i en region eller 
två regioner som gränsar till varandra på 
NUTS II-nivå,

b) minst 500 arbetstagare sägs upp under 
en niomånadersperiod, särskilt på små eller 
medelstora företag, inom en 
NACE 2-sektor i en region eller 
två angränsande regioner från samma 
medlemsstat eller från angränsande 
medlemsstater på NUTS II-nivå,

Or. en

Motivering

Det är viktigt att sammanhållningen i olika regioner sker på gemenskapsnivå och inte enbart 
på nationell nivå. När regioner som gränsar till varandra uppvisar en hög nivå av 
arbetslöshet inom samma sektor anser jag att EGF bör användas.

Ändringsförslag 12
Iosif Matula

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1927/2006
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Lokala myndigheter ska samtidigt 
främja kontroller och 
informationskampanjer i syfte att 
identifiera nya sysselsättnings- och 
omskolningsmöjligheter i enlighet med 
varje regions särskilda behov.

Or. en

Motivering

Man bör ständigt övervaka antalet uppsägningar och försöka hitta nya 
sysselsättningsmöjligheter på regional nivå.
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Ändringsförslag 13
Monica Giuntini

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1927/2006
Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att beräkna det antal uppsägningar som 
fastställs i punkterna a, b och c i första 
stycket får en uppsägning räknas från och 
med tidpunkten då antingen den enskilda 
arbetstagaren fick besked om att 
anställningsavtalet sägs upp eller då ett 
anställningsavtalet de facto avslutas innan 
det upphör av skäl som inte har att göra 
med den berörda enskilda arbetstagaren. 
I varje fall måste ett av de två alternativen 
väljas och anges i tillämpningen.”

För att beräkna det antal strukturella
uppsägningar som fastställs i punkterna a, 
b och c i första stycket får en strukturell
uppsägning räknas från och med 
tidpunkten då antingen den enskilda 
arbetstagaren fick besked om att
anställningsavtalet sägs upp eller då ett 
anställningsavtalet de facto avslutas innan 
det upphör av skäl som inte har att göra 
med den berörda enskilda arbetstagaren. 
I varje fall måste ett av de två alternativen 
väljas och anges i tillämpningen.”

Or. it

Motivering

Syftet med ändringen av fonden är att göra det lättare att utnyttja den. Uttrycket strukturell 
uppsägning gör det möjligt att utnyttja fonden även för de kategorier av arbetstagare som 
enligt specifik nationell lagstiftning till följd av dessa ändringar inte längre skulle ha rätt till 
stöd på samma sätt som tidigare.

Ändringsförslag 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1927/2006
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EGF får på kommissionens initiativ, och 
till ett belopp på högst 0,35 % av de anslag 
som är tillgängliga för EGF det aktuella 
året, användas för att finansiera de åtgärder 

1. EGF får på kommissionens initiativ, och 
till ett belopp på högst 0,15 % av de anslag 
som är tillgängliga för EGF det aktuella 
året, användas för att finansiera de åtgärder 
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för förberedelse, övervakning, information, 
skapandet av en kunskapsbas som är 
relevant för genomförandet av EGF, 
administrativt och tekniskt stöd, revision, 
kontroll och utvärdering som krävs för att 
genomföra denna förordning.

för förberedelse, övervakning, information, 
skapandet av en kunskapsbas som är 
relevant för genomförandet av EGF, 
administrativt och tekniskt stöd, revision, 
kontroll och utvärdering som krävs för att 
genomföra denna förordning.

Or. pt

Ändringsförslag 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1927/2006
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Kommissionen ska, på grundval av sin 
bedömning enligt artikel 5.5 med särskilt 
beaktande av antalet arbetstagare som ska 
få stöd, förslagen till åtgärder och de 
beräknade kostnaderna, så snart som 
möjligt uppskatta och föreslå det eventuella 
stödbeloppet inom ramen för tillgängliga 
resurser. Detta belopp får uppgå till högst 
75 % av de totala beräknade kostnader som 
avses i artikel 5.2 d.”

”1. Kommissionen ska, på grundval av sin 
bedömning enligt artikel 5.5 med särskilt 
beaktande av antalet arbetstagare som ska 
få stöd, förslagen till åtgärder och de 
beräknade kostnaderna, så snart som 
möjligt uppskatta och föreslå det eventuella 
stödbeloppet inom ramen för tillgängliga 
resurser. Detta belopp får uppgå till högst 
85 % av de totala beräknade kostnader som 
avses i artikel 5.2 d.”

Or. pt

Motivering

Mot bakgrund av många medlemsstaters svårigheter att hantera kostnaderna för olika typer 
av verksamhet och åtgärder till stöd för arbetstagare är det viktigt att öka beloppet för 
gemenskapens samfinansiering.
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Ändringsförslag 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 1927/2006
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Artikel 12.1 ska ersättas med följande:
”1. Utgiften från EGF ska högst uppgå 
till 1 000 000 000 euro per år i löpande 
priser.”

Or. pt

Ändringsförslag 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1927/2006
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

'2. Medlemsstaten/medlemsstaterna ska 
genomföra alla stödberättigande åtgärder 
som ingår i det samordnade paketet med 
individanpassade tjänster inom 
24 månader från och med 
tillämpningsdatumet i enlighet med
artikel 5.” 

”2. Medlemsstaten/medlemsstaterna ska 
genomföra alla stödberättigande åtgärder 
som ingår i det samordnade paketet med 
individanpassade tjänster inom 
30 månader från och med datumet för 
ansökan enligt artikel 5.”

Or. pt

Motivering

För att förbättra och på lämpligt sätt genomföra de åtgärder och den verksamhet som 
presenteras i varje ansökan är det nödvändigt att förlänga tidsfristen för genomförandet till 
30 månader.
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Ändringsförslag 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 1927/2006
Artikel 20 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 20 ska följande nya stycke läggas 
in efter första stycket:

utgår

”På grundval av ett förslag från 
kommissionen får Europaparlamentet och 
rådet granska denna förordning, 
inbegripet det tillfälliga undantag som 
föreskrivs i artikel 1.1 a.”

Or. pt

Motivering

I sitt förslag förutser kommissionen redan möjligheten att i efterhand granska villkoren för 
stöd från fonden, så att denna, fortlöpande, kan stödja arbetstagare som drabbats till följd av 
den ekonomiska och finansiella krisen. Syftet med detta ändringsförslag är att införliva denna 
åtgärd i fonden och undvika senare granskningar i detta avseende. Detta är ett måste mot 
bakgrund av den väntade ökningen av arbetslösheten i Europeiska unionen och fondens 
alltför begränsade villkor.
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