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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag til en ny forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (i det følgende benævnt EGF) (2014-2020) indeholder få glædelige 
ændringer i sammenligning med den gældende forordning (EF) nr. 1927/20061, navnlig 
udvidelsen af forordningens anvendelsesområde til også at omfatte arbejdstagere med 
tidsbegrænset ansættelse og vikaransatte, der er blevet afskediget, såvel som ejere og ledere af 
mikro-, små og mellemstore virksomheder og selvstændige arbejdstagere. Samtidig gør 
forslaget ligeledes forvaltningen af EGF mere kompliceret og er ikke vidtgående nok med 
hensyn til at sikre effektivitet og stabilitet i driften af EGF. Denne udtalelse følger princippet om 
"valuta for pengene" og tager sigte på at forbedre forvaltningen af EGF, således at EU's 
begrænsede budgetressourcer målrettes mere effektivt og skaber mere "europæisk merværdi".
Motiveringen for ændringerne i denne lovgivningsmæssige udtalelse er for det første at forenkle 
EGF, for det andet at gøre EGF mere attraktiv som den foretrukne foranstaltning i 
medlemsstaterne, for det tredje at forbedre genansættelsesresultaterne for afskedigede 
arbejdstagere og for det fjerde, at sikre at der er tilstrækkelige ressourcer til 
uddannelsesforanstaltninger for afskedigede arbejdstagere i lyset af konsekvenserne af den 
vedvarende finansielle krise og presset fra globaliseringen.

Anvendelsesområde

I forordning (EF) nr. 1927/2006 fokuseres der på "arbejdstagere" som den primære 
beskæftigelseskategori, der er påvirket af globaliseringen, gennemgribende strukturelle 
ændringer og uventede kriser. I Kommissionens forslag udvides EGF's ansvarsområde til at 
omfatte ikke blot arbejdstagere med tidsubegrænsede og tidsbegrænsede kontrakter, 
selvstændige arbejdstagere samt ejere og ledere af mikro-, små og mellemstore virksomheder 
(med god ret), men ligeledes landmænd, der påvirkes af internationale handelsaftaler. For så vidt 
angår de budgetmæssige konsekvenser forventes medtagelsen af landmænd gradvist at forvandle 
EGF fra et industritilpasningsinstrument til et landbrugstilpasningsinstrument, idet op til 5/6 af 
de samlede midler vil blive afsat til landbrug. Ifølge begrundelsen fortsætter EGF med at fungere 
uden for den flerårige finansielle ramme med et maksimalt beløb på 3 mia. EUR (i 2011-priser), 
medens landbrugsstøtten kan udgøre op til 2,5 mia. EUR af dette beløb. Medtagelsen af landbrug 
vil vanskeliggøre forvaltningen af fonden (GD AGRI vil blive involveret side om side med GD 
EMPL, der vil blive behov for at vedtage nye delegerede retsakter for hver ny international 
handelsaftale, osv.), kanalisere ressourcer fra industritilpasning til landbrugstilpasning (som er 
den fælles landbrugspolitiks primære målsætning), ændre EGF's oprindelige målsætning om at 
reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen og kriser til en målsætning om at 
reagere på helt forudsigelige omstændigheder (internationale handelsaftaler har forudsigelige 
konsekvenser, der i sig selv intet har at gøre med globaliseringens virkninger).

Unionens medfinansieringssats

I henhold til det nuværende retsgrundlag forvaltes EGF ved delt forvaltning og ifølge 
additionalitetsprincippet bidrager både EU og medlemsstaterne med hver 50 % af den 
nødvendige finansiering. I 2009 blev en midlertidig "kriseundtagelse" medtaget i EGF-

                                               
1 EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
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forordningen, der åbnede mulighed for, at medlemsstaterne kunne øge andelen af EU's 
medfinansiering til 65 % for de ansøgninger, der blev indsendt inden den 31. december 2011. På 
grund af manglende enighed om en permanent forhøjelse af EU's medfinansiering til 65 % 
foreslås en "graduering", hvor en medfinansiering på 50 % er standardsatsen, men med mulighed 
for at øge medfinansieringen til 65 % for de medlemsstater, hvor mindst én region på NUTS II-
niveau er en "konvergensregion" (det regionale BNP er mindre end 75 % af EU-gennemsnittet).
Medlemsstaterne, navnlig de medlemsstater som er hårdest ramt af gældskrisen, har i forskellige 
fora gentagne gange talt for en permanent forhøjelse af EU's medfinansieringssats. Forhøjelsen 
af medfinansieringssatsen i 2009 fra 50 % til 65 % var den væsentligste faktor, der bidrog til en 
kraftig stigning i antallet af ansøgninger og gjorde EGF-støtten mere attraktiv for 
medlemsstaterne i forhold til Den Europæiske Socialfond (ESF) og forskellige nationale aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Medlemsstater med alvorlig finansiel ustabilitet

I forordning (EU) nr. 1311/2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt 
angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af 
alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet, åbnes der mulighed for at 
forhøje Unionens medfinansiering med et beløb, der svarer til 10 procentpoint, med henblik på at 
lette forvaltningen af EU-midlerne, bidrage til at fremskynde investeringerne i medlemsstaterne 
og sikre maksimal og bedst mulig udnyttelse af EU-midlerne. Selv om forordningen 
hovedsageligt vedrører Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og Samhørighedsfonden, mener ordføreren, at forordningen bør udvides til 
ligeledes at omfatte EGF.

Ordførerens holdning

Ordføreren bifalder det forhold, at 2012-budgettet – efter gentagne anmodninger fra 
Parlamentet – viser betalingsbevillinger på 50 000 000 EUR på budgetpost 04 05 01 
vedrørende EGF. Hun minder om, at EGF blev oprettet som et separat, specifikt instrument 
med egne målsætninger og frister og derfor fortjener en særskilt tildeling, således at tidligere 
tiders overførsler fra andre budgetposter, som kunne skade gennemførelsen af EGF's politiske 
målsætninger, kan undgås.

Ordføreren beklager ligeledes Rådets beslutning om at blokere for udvidelsen af 
"kriseundtagelsen", som gør det muligt at øge andelen af EU's medfinansiering til 65 % af 
programmets omkostninger efter fristen den 31. december 2011, og opfordrer Rådet til 
hurtigst muligt at genindføre denne foranstaltning.

Denne udtalelse fokuserer på følgende spørgsmål:
 Landbrugssektoren udelukkes fra forslaget til forordnings anvendelsesområde, idet den 
ikke er i overensstemmelse med forordningens målsætninger, og den foreslåede budgetpost for 
GD AGRI slettes.
 Unionens medfinansieringssats forhøjes til 65 % for alle medlemsstaterne uden en 
graduering og med op til yderligere 10 % for de medlemsstater, der står over for alvorlige 
vanskeligheder med hensyn til finansiel stabilitet, i overensstemmelse med reglerne i forordning 
(EU) nr. 1311/2011.
 Andelen af forudbetalingen af Unionens økonomiske støtte til medlemsstaterne 
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forhøjes fra 50 % til 65 % efter ikrafttrædelsen af en afgørelse om Unionens økonomiske 
støtte.
 Tærsklen for ansøgninger sænkes fra 500 til 200 afskedigelser.
 Perioden for det efterfølgende tilsyn forlænges med op til to år (24 måneder) for at 
muliggøre en bedre overordnet evaluering af de projekter, der modtager støtte, og især for 
bedre at vurdere, hvor mange arbejdstagere der finder ny beskæftigelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I sin beslutning af 8. juni 2011 med 
titlen ”Investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa”1 gentog Europa-
Parlamentet, at EU hverken vil være i 
stand til at opfylde de eksisterende 
politiske prioriteter, der er knyttet til 
Europa 2020-strategien, eller de nye 
opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, endsige reagere på 
uforudsete begivenheder, hvis ikke der 
sker en tilstrækkelig forhøjelse af FFR 
efter 2013. Europa-Parlamentet påpegede, 
at man selv med en forøgelse af midlerne 
til den næste FFR på 5 % i forhold til 
2013-niveauet kun vil kunne yde et 
begrænset bidrag til opfyldelsen af EU's 
vedtagne mål og forpligtelser samt af 
EU's solidaritetsprincip. Europa-
Parlamentet opfordrede Rådet til, hvis det 
ikke er enig i denne fremgangsmåde, at 
præcisere, hvilke af dets politiske 
prioriteringer eller projekter, det vil være 
indstillet på at opgive helt til trods for 
deres bevislige europæiske merværdi.
_______________
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1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) I sin beslutning af 8. juni 2011 om 
investering i fremtiden: en ny flerårig 
finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa1understregede Europa-
Parlamentet, at Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen har 
bidraget til at skabe solidaritet i EU og 
yde støtte til arbejdstagere, der er blevet 
afskediget på grund af de negative følger 
af globaliseringen og den globale 
finansielle og økonomiske krise, hvorfor 
denne støtte bør bevares og styrkes under 
den nye FFR. Europa-Parlamentet gav 
imidlertid udtryk for sin opfattelse af, at 
procedurerne for gennemførelse af støtte 
fra Globaliseringsfonden er for 
tidskrævende og omstændelige. Europa-
Parlamentet opfordrede Kommissionen til 
at fremsætte forslag til, hvordan disse 
procedurer kan forenkles og afkortes 
fremover.
_______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om et budget 

(3) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om et budget 
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for Europa 2020 anerkendes EGF's rolle 
som en fleksibel fond, der skal støtte 
arbejdstagere, der mister deres arbejde, og 
hjælpe dem med så hurtigt som muligt at 
finde et andet arbejde. Unionen bør i den 
flerårige finansielle rammes 
gyldighedsperiode fra 1. januar 2014 til 31. 
december 2020 fortsat yde specifik 
engangsstøtte til fremme af de afskedigede 
arbejdstageres tilbagevenden til 
beskæftigelse inden for områder, sektorer 
og geografiske områder eller på 
arbejdsmarkeder, der kommer ud for 
pludselige, alvorlige økonomiske 
forstyrrelser. I betragtning af formålet, som 
er at yde støtte i nødsituationer og under 
usædvanlige omstændigheder, bør EGF 
forblive uden for den flerårige finansielle 
ramme.

for Europa 2020 anerkendes EGF's rolle 
som en fleksibel fond, der skal støtte 
arbejdstagere, der mister deres arbejde, og 
hjælpe dem med så hurtigt som muligt at 
finde et andet arbejde. Unionen bør i den 
flerårige finansielle rammes 
gyldighedsperiode fra 1. januar 2014 til 31. 
december 2020 fortsat yde specifik 
engangsstøtte til fremme af de afskedigede 
arbejdstageres tilbagevenden til 
beskæftigelse inden for områder, sektorer 
og geografiske områder eller på 
arbejdsmarkeder, der kommer ud for 
pludselige, alvorlige økonomiske 
forstyrrelser. I betragtning af erfaringerne 
fra perioden 2007-2013 bør 
anvendelsesområdet for EGF imidlertid 
delvist ændres, og det samme gælder for 
visse af betingelserne for mobilisering 
heraf. I betragtning af formålet, som er at 
yde støtte i nødsituationer og under 
usædvanlige omstændigheder, bør det 
beløb, der tildeles EGF, forblive uden for 
og over de lofter over forpligtelser, der er 
fastlagt i den flerårige finansielle ramme 
for perioden 2014-2020.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I sin beslutning af 8. juni 2011 med 
titlen ”Investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa"1 fandt Parlamentet det 
afgørende at fastholde særlige 
instrumenter (fleksibilitetsinstrumentet, 
Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen, Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond samt reserven til 
nødhjælp), der kan mobiliseres på ad hoc-
basis, ved yderligere at forenkle deres 
anvendelse og tildele dem tilstrækkelige 
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midler samt ved eventuelt at oprette nye 
instrumenter i fremtiden og 
understregede, at mobiliseringen af 
sådanne yderligere finansieringskilder 
skal overholde fællesskabsmetoden.1

_______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning til landbrugstilpasning og 
ændre EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af 
globaliseringen og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige 
omstændigheder.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

af EGF bør en ansøgning om EGF-støtte 
kunne udløses, når antallet af afskedigelser 
når op på en minimumsgrænseværdi. På 
små arbejdsmarkeder, f.eks. små 
medlemsstater eller afsidesliggende 
regioner, og under usædvanlige 
omstændigheder kan der forelægges 
ansøgninger for et lavere antal 
afskedigelser.

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på helt forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at begrænse den tid, 
Kommissionen bruger på at evaluere 
ansøgningerne, bør medlemsstaterne 
fremsende ansøgningerne på deres eget 
sprog samt på et af EU-institutionernes 
arbejdssprog.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Afskedigede arbejdstagere bør have 
samme adgang til EGF, uanset hvilken 
ansættelseskontrakt eller hvilket 
ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør 

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

arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse 
og vikaransatte, der er blevet afskediget, 
såvel som ejere og ledere af meget små, 
små og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere, som tvinges til 
at indstille deres aktiviteter, anses for at 
være afskedigede arbejdstagere i 
forbindelse med denne forordning..

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og 
ændre EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af 
globaliseringen og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige 
omstændigheder.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på helt forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Den økonomiske støtte fra EGF bør 
først og fremmest fokusere på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der 
fremmer varig beskæftigelse, og som 
sikrer, at afskedigede arbejdstagere hurtigt 
vender tilbage til beskæftigelse enten inden 
for deres oprindelige sektor eller aktivitet, 
eller udenfor. Derfor bør der være 
begrænsninger på de tilskud, der medtages 
i en koordineret pakke af individualiserede 
tilbud, og som skal suppleres af yderligere 
foranstaltninger, som henhører under 
medlemsstaternes eller virksomhedernes 
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ansvarsområde i medfør af national 
lovgivning eller kollektive aftaler.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at støtte de afskedigede 
arbejdstagere effektivt og hurtigt bør 
medlemsstaterne gøre deres bedste for at 
forelægge fuldstændige ansøgninger. Det 
bør kun undtagelsesvist og tidsbegrænset 
være muligt at levere yderligere 
oplysninger.

(11) For at støtte de afskedigede 
arbejdstagere effektivt og hurtigt bør 
medlemsstaterne gøre deres bedste for at 
forelægge fuldstændige ansøgninger. Det 
bør kun undtagelsesvist og tidsbegrænset 
være muligt at levere yderligere 
oplysninger. Medlemsstaterne og 
Kommissionen opfordres til at indgå i et 
tæt samarbejde, således at de frister for 
behandling af ansøgninger om 
mobilisering, der er fastsat i artikel 8, 
overholdes.

Ændringsforslag 14
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Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I overensstemmelse med princippet 
om sund finansiel forvaltning bør den 
økonomiske støtte fra EGF ikke erstatte 
støtteforanstaltninger, som er tilgængelige 
for afskedigede arbejdstagere i EU's 
strukturfonde eller i andre af EU's 
politikker eller programmer.

(12) I overensstemmelse med princippet 
om sund finansiel forvaltning bør den 
økonomiske støtte fra EGF ikke erstatte 
eller overlappe støtteforanstaltninger, som 
er tilgængelige for afskedigede 
arbejdstagere i EU's strukturfonde eller i 
andre af EU's politikker eller programmer.
EGF bør kun yde begrænset 
engangsstøtte, mens Unionens øvrige 
politikker og programmer bør yde 
langsigtet støtte.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre, at Unionens udtryk for 
solidaritet med arbejdstagere ikke bringes i 
fare gennem manglende ressourcer til 
medlemsstaternes samfinansiering, bør 
samfinansieringssatsen gradueres, dvs. en 
støtte på maksimalt 50 % af 
omkostningerne til pakken og dens 
gennemførelse som en standardsats, med 
mulighed for at hæve denne sats til 65 % 
for ansøgninger fra de medlemsstater, på 
hvis område mindst én region på NUTS 
II-niveau er støtteberettiget under 
strukturfondenes konvergensmål.

(14) For at sikre, at Unionens udtryk for 
solidaritet med arbejdstagere ikke bringes i 
fare gennem manglende ressourcer til 
medlemsstaternes samfinansiering, bør 
samfinansieringssatsen hæves til 65 %.

Begrundelse

Medlemsstaterne, navnlig de medlemsstater som er ramt hårdt af gældskrisen, har gentagne 
gange talt for en permanent forhøjelse af EU's medfinansieringssats. Forhøjelsen af 
medfinansieringssatsen i 2009 fra 50 % til 65 % var den væsentligste faktor, der bidrog til en 
kraftig stigning i antallet af ansøgninger og gjorde EGF-støtten mere attraktiv for 
medlemsstaterne i forhold til Den Europæiske Socialfond (ESF) og forskellige nationale aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at dække det øgede behov, som især 
opstår i årets første måneder, hvor det er 
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vanskeligere at opnå overførsler fra andre 
budgetposter, bør der sikres et passende 
antal betalingsbevillinger via EGF-
budgetposten og den årlige 
budgetprocedure.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I de afskedigede arbejdstageres 
interesse bør medlemsstaterne og de EU-
institutioner, der er inddraget i 
beslutningstagningsprocessen i forbindelse 
med EGF, gøre deres bedste for at 
begrænse behandlingstiden og forenkle 
procedurerne.

(18) I de afskedigede arbejdstageres 
interesse bør der hurtigt og effektivt ydes 
dynamisk støtte. 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 for dermed at træffe en 
velfungerende og hurtig beslutning om 
anvendelse af EGF.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at gøre det muligt for 
Kommissionen løbende at overvåge 
resultater, der er opnået med EGF-støtte, 
bør medlemsstaterne forelægge foreløbige 
og endelige rapporter om gennemførelsen 
af EGF.

(19) For at give Europa-Parlamentet 
politisk kontrol og gøre det muligt for 
Kommissionen løbende at overvåge 
resultater, der er opnået med EGF-støtte, 
bør medlemsstaterne forelægge foreløbige,
endelige og rettidige rapporter om 
gennemførelsen af EGF.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Målene for denne forordning kan ikke 
i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
omfang og virkninger bedre opnås på EU-
plan; Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at opnå disse 
mål —

(21) Målene for denne forordning kan ikke 
i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
omfang og virkninger bedre opnås på EU-
plan. Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at opnå disse 
mål og bør derfor medtages under den 
tilhørende budgetpost

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Formålet med EGF er at bidrage til 
økonomisk vækst og udvikling, 
beskæftigelse og social integration i 
Unionen ved at give Unionen mulighed for 
at udvise solidaritet med de arbejdstagere, 
der afskediges, eller de personer, der i 
henhold til forordningen skal opfattes 
som afskedigede, som følge af 
gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, der kan 
tilskrives globaliseringen eller en uventet 
krise, og hjælpe dem økonomisk med 
hurtigt at vende tilbage til stabil og 
bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet
eller med at ændre eller tilpasse deres 
aktiviteter.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der får økonomisk støtte 
af fonden, jf. artikel 2, litra a) og b), har til 
formål at sikre, at mindst 50 % af de 
arbejdstagere, der deltager i disse 
foranstaltninger, finder stabil beskæftigelse 
inden for et år at regne fra datoen for 
ansøgningen.

Foranstaltninger, der får økonomisk støtte 
af fonden, jf. artikel 2, litra a) og b), har til 
formål at sikre, at mindst 50 % af de 
arbejdstagere, der deltager i disse 
foranstaltninger, finder stabil beskæftigelse 
på lang sigt inden for et år at regne fra 
datoen for ansøgningen.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) arbejdstagere, der har ændret eller 
tilpasset deres hidtidige 
landbrugsaktiviteter i en periode efter 
paraferingen af den handelsaftale, der er 
indgået af Unionen, og som indeholder 
handelsliberaliseringsforanstaltninger for 
den pågældende landbrugssektor, og som 
ophører tre år efter den fulde 
gennemførelse af disse foranstaltninger, 
forudsat at disse handelsforanstaltninger 
har ført til en væsentlig stigning i 
importen til Unionen af et 
landbrugsprodukt eller –produkter, 
ledsaget af et betydelig fald i priserne på 
sådanne produkter på EU-plan eller 
eventuelt på nationalt eller regionalt plan.

udgår

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) ejere og ledere af meget små, små og 
mellemstore virksomheder og selvstændige 
arbejdstagere, samt alle medlemmer af 
deres husstand, som er aktive i 
virksomheden, forudsat at de allerede var
direkte berørt af forstyrrelserne i den
lokale, regionale eller nationale økonomi.

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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støtteberettigelse for udgifter samt den 
frist, inden for hvilken ansøgningerne 
skal indsendes, og, om fornødent, 
indholdet af disse ansøgninger, jf. artikel 
8, stk. 2.

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på helt forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) For ejere og ledere af meget små, små 
og mellemstore virksomheder og 
selvstændige arbejdstagere, beregnes 
afskedigelserne enten fra datoen for 
aktiviteternes ophør, for så vidt som det er 
forårsaget af én af de i artikel 2 nævnte 
faktorer og fastslået i henhold til national 
lov eller administrative bestemmelser.
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artikel 4, stk. 3.

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansøgende medlemsstat kan yde 
individualiserede tilbud, der samfinansieres 
af EGF, til berørte arbejdstagere, som kan 
omfatte:

Den ansøgende medlemsstat kan yde 
individualiserede tilbud, der samfinansieres 
af EGF, til berørte arbejdstagere, som kan 
omfatte:

(a) alle arbejdstagere, der er blevet 
afskediget i henhold til artikel 5, i 
perioden, der er anført i artikel 4, stk. 1, 2 
eller 3

a) alle arbejdstagere, der er blevet 
afskediget i henhold til artikel 5, i 
perioden, der er anført i artikel 4, stk. 1 
eller 2

(b) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
før eller efter den periode, der er anført i 
artikel 4, stk. 1, litra a), eller stk. 2, i 
tilfælde, hvor en ansøgning i henhold til 
artikel 4, stk. 2, afviger fra de kriterier, der 
er fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra a)

b) arbejdstagere, der er blevet afskediget 
før eller efter den periode, der er anført i 
artikel 4, stk. 1, litra a), eller stk. 2, i 
tilfælde, hvor en ansøgning i henhold til 
artikel 4, stk. 2, afviger fra de kriterier, der 
er fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra a)

(c) landmænd, der ændrer eller tilpasser 
deres hidtidige landbrugsaktiviteter som 
følge af Unionens parafering af en 
handelsaftale, der er omtalt i den 
delegerede retsakt, der er vedtaget i 
henhold til artikel 4, stk. 3.

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 30
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ydes økonomisk støtte til aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår 
i en samordnet pakke af individualiserede 
tilbud, som har til formål at lette en 
tilbagevenden for de ledige arbejdstagere, 
der er tiltænkt støtte, til beskæftigelse, eller 
lette deres etablering som selvstændige 
eller for landmændenes vedkommende
ændre eller tilpasse deres hidtidige 
aktiviteter. Den samordnede pakke af 
individualiserede tilbud kan bl.a. omfatte:

Der kan ydes økonomisk støtte til aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår 
i en samordnet pakke af individualiserede 
tilbud, som har til formål at lette en 
tilbagevenden for de ledige arbejdstagere, 
der er tiltænkt støtte, til beskæftigelse, eller 
lette deres etablering som selvstændige 
eller ændre eller tilpasse deres hidtidige 
aktiviteter. Den samordnede pakke af 
individualiserede tilbud kan bl.a. omfatte:

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) tidsbegrænsede ydelser, som især kan 
tilskynde unge arbejdstagere til at afslutte 
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en videregående uddannelse.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne ved investering i fysiske 
aktiver til selvstændig virksomhed og til 
etablering af virksomheder eller til ændret 
eller tilpasset aktivitet må ikke overstige 
35 000 EUR.

Omkostningerne ved investering i fysiske 
aktiver til selvstændig virksomhed og til 
etablering af virksomheder eller til ændret 
eller tilpasset aktivitet må generelt ikke 
overstige 35 000 EUR.

Begrundelse

En el caso que un productor agrario europeo de sectores ganaderos intensivos o de cultivos 
permanentes afectados que deba cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias 
afectadas por la rúbrica, por parte de la Unión Europea, de tratados comerciales por los que 
se introducen medidas de liberalización comercial, el límite de 35.000 euros en el coste de la 
inversión en activos fijos para un empleo por cuenta propia o para crear una empresa, 
cambiar de actividad o adaptarse a otra nueva, no va a permitir en la mayoría de los casos 
auxiliar íntegramente el coste real de las inversiones en activos fijos para redimensionar su 
explotación agraria, cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten forelægger en 
fuldstændig ansøgning til Kommissionen 
senest 12 uger efter den dato, på hvilken 
betingelserne i artikel 4, stk. 1 eller 2, er 
opfyldt eller om fornødent inden den frist, 
der er fastsat af Kommissionen, jf. artikel 
4, stk. 3. I usædvanlige og behørigt 
dokumenterede tilfælde kan ansøgningen 
suppleres med yderligere oplysninger fra 
den ansøgende medlemsstat senest seks
måneder efter datoen for ansøgningen, 
hvorefter Kommissionen evaluerer 

1. Medlemsstaten forelægger en 
fuldstændig ansøgning til Kommissionen 
på medlemsstatens eget sprog og på et af 
EU-institutionernes arbejdssprog senest ti 
uger efter den dato, på hvilken 
betingelserne i artikel 4, stk. 1 eller 2, er 
opfyldt. I usædvanlige og behørigt 
dokumenterede tilfælde kan ansøgningen 
suppleres med yderligere oplysninger fra 
den ansøgende medlemsstat senest fire
måneder efter datoen for ansøgningen, 
hvorefter Kommissionen evaluerer 
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ansøgningen på baggrund af de 
tilgængelige oplysninger. Kommissionen 
afslutter sin evaluering af ansøgningen 
senest 12 uger efter datoen for modtagelse 
af en fuldstændig ansøgning eller (i 
tilfælde af en ufuldstændig ansøgning) seks 
måneder efter datoen for den oprindelige 
ansøgning, alt efter hvilken dato der ligger 
først.

ansøgningen på baggrund af de 
tilgængelige oplysninger. Kommissionen 
afslutter sin evaluering af ansøgningen 
senest ni uger efter datoen for modtagelse 
af en fuldstændig ansøgning eller (i 
tilfælde af en ufuldstændig ansøgning) fem
måneder efter datoen for den oprindelige 
ansøgning, alt efter hvilken dato der ligger 
først. Kommissionen og medlemsstaterne 
gør deres bedste for nøje at overholde 
disse frister.

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) En begrundet analyse af 
årsagssammenhængen mellem 
afskedigelserne og de gennemgribende 
strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, eller de 
alvorlige forstyrrelser i den lokale, 
regionale eller nationale økonomi, som er 
forårsaget af en uventet krise, eller en ny 
markedssituation i landbrugssektoren i 
medlemsstaten, som er en følge af 
virkningerne af en handelsaftale, der er 
paraferet af Den Europæiske Union i 
overensstemmelse med artikel XXIV i 
GATT, eller en multilateral aftale, der er 
paraferet som led i 
Verdenshandelsorganisationen, jf. artikel 
4, stk. 3, litra c). Denne analyse bygger på 
statistiske oplysninger og andre 
oplysninger på det mest hensigtsmæssige 
niveau for at dokumentere opfyldelsen af 
interventionskriterierne i artikel 4.

(a) En begrundet analyse af 
årsagssammenhængen mellem 
afskedigelserne og de gennemgribende 
strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, eller de 
alvorlige forstyrrelser i den lokale, 
regionale eller nationale økonomi, som er 
forårsaget af en uventet krise. Denne 
analyse bygger på statistiske oplysninger 
og andre oplysninger på det mest 
hensigtsmæssige niveau for at 
dokumentere opfyldelsen af 
interventionskriterierne i artikel 4.
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Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) Om fornødent yderligere krav, som kan 
være fastsat i den delegerede retsakt, der 
er vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3.

udgår

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den ansøgende medlemsstat sikrer, at de 
specifikke foranstaltninger, der modtager 
økonomisk støtte fra EGF, ikke samtidig 
modtager støtte fra andre af EU's 
finansielle instrumenter.

4. Den ansøgende medlemsstat sikrer, at de 
specifikke foranstaltninger, der modtager 
økonomisk støtte fra EGF, ikke samtidig 
modtager støtte fra andre af EU's 
finansielle instrumenter for at undgå 
undergravning af langsigtede 
programmer, såsom strukturfondene, 
herunder Den Europæiske Socialfond 
(ESF).

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På Kommissionens initiativ kan EGF op 
til et loft på 0,5 % af det årlige maksimale 
beløb, som EGF råder over, anvendes til 
finansiering af aktiviteter i forbindelse med 
forberedelse, overvågning, dataindsamling 
og oprettelse af en vidensbase, der er 
relevant for gennemførelsen af EGF. EGF 
kan også anvendes til finansiering af 
administrativ og teknisk støtte, oplysning 
og kommunikation samt aktiviteter 
vedrørende revision, kontrol og evaluering, 
der er nødvendige for at gennemføre denne 
forordning.

1. På Kommissionens initiativ kan EGF op 
til et loft på 0,5 % af det årlige maksimale 
beløb, som EGF råder over, anvendes til 
finansiering af aktiviteter i forbindelse med 
forberedelse, overvågning, dataindsamling 
og oprettelse af en vidensbase, der er 
relevant for gennemførelsen af EGF og for 
medlemsstaternes udveksling af bedste 
praksis. EGF kan også anvendes til 
finansiering af administrativ og teknisk 
støtte, oplysning og kommunikation samt 
aktiviteter vedrørende revision, kontrol og 
evaluering, der er nødvendige for at 
gennemføre denne forordning.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionens tekniske bistand 
omfatter information og vejledning af 
medlemsstaterne vedrørende anvendelse af, 
tilsyn med og evaluering af EGF. 

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

Kommissionen skal desuden orientere de 
europæiske og nationale 
arbejdsmarkedsparter om anvendelsen af 
EGF.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den ansøgende medlemsstat informerer 
og orienterer om de støttede 
foranstaltninger. Oplysningerne skal 
henvende sig til de arbejdstagere, der er 
tiltænkt støtte, lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
medierne og den brede offentlighed. De 
skal fokusere på EU's rolle og sikre, at 
støtten fra EGF synliggøres.

1. Den ansøgende medlemsstat informerer 
og orienterer rettidigt om de støttede 
foranstaltninger. Oplysningerne skal 
henvende sig til de arbejdstagere, der er 
tiltænkt støtte, lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
medierne og den brede offentlighed. De 
skal fokusere på EU's rolle og sikre, at 
støtten fra EGF synliggøres og viser EU's 
merværdi og Kommissionens 
dataindsamling med henblik på at øge den 
budgetmæssige gennemsigtighed.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Kommissionen opretter et
internetsted, der er tilgængeligt på alle EU-
sprog, med oplysning om EGF, vejledning 
om indgivelse af ansøgninger og 
oplysninger om godkendte og afviste 
ansøgninger, og fremhæver 
budgetmyndighedens rolle.

2. Kommissionen opdaterer på en 
brugervenlig måde det indrettede
internetsted, der er tilgængeligt på alle EU-
sprog, med opdateret oplysning og 
gennemførte data om EGF, fondens 
indførelse, vejledning om indgivelse af 
ansøgninger og oplysninger om godkendte 
og afviste ansøgninger, og fremhæver 
budgetmyndighedens rolle.

Ændringsforslag 43
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. På grundlag af den vurdering, der er 
blevet foretaget i henhold til artikel 8, stk. 
3, og under særlig hensyntagen til antallet 
af arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, de 
foreslåede foranstaltninger og de 
forventede omkostninger evaluerer og 
foreslår Kommissionen så hurtigt som 
muligt det eventuelle støttebeløbs størrelse 
inden for rammerne af de disponible 
midler. Beløbet må ikke overstige 65 % af 
de samlede anslåede omkostninger, der er 
omtalt i artikel 8, stk. 2, litra e).

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Udgifter er berettigede til økonomisk støtte 
fra de datoer, der er fastlagt i artikel 8, stk. 
2, litra h), og på hvilke medlemsstaten 
indleder de individualiserede tilbud til de 
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, eller 
iværksætter den administrative udgift, der 
skal gennemføre EGF i henhold til 
henholdsvis artikel 7, stk. 1 og 3.
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen har konkluderet, at 
betingelserne for at mobilisere EGF er 
opfyldt, forelægger den et forslag om at 
anvende den. Beslutningen om at anvende 
EGF træffes af budgetmyndighedens to 
parter i fællesskab. Rådet træffer afgørelse 
med kvalificeret flertal, og Europa-
Parlamentet træffer afgørelse med et flertal 
af sine medlemmer og tre femtedele af de 
afgivne stemmer.

Hvis Kommissionen har konkluderet, at 
betingelserne for at mobilisere EGF er 
opfyldt, forelægger den et forslag om at 
anvende den. Beslutningen om at anvende 
EGF træffes af budgetmyndighedens to 
parter i fællesskab senest en måned efter 
forelæggelsen for budgetmyndigheden. 
Rådet træffer afgørelse med kvalificeret 
flertal, og Europa-Parlamentet træffer 
afgørelse med et flertal af sine medlemmer 
og tre femtedele af de afgivne stemmer.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samtidig med at Kommissionen forelægger 
forslaget til en afgørelse om at anvende 
EGF, forelægger den et forslag om 
overførsel til de relevante budgetposter for 
budgetmyndighedens to parter. Ved 
uenighed indledes der en trepartsprocedure.

Samtidig med at Kommissionen forelægger 
forslaget til en afgørelse om at anvende 
EGF, forelægger den et forslag om 
overførsel til de relevante budgetposter for 
budgetmyndighedens to parter. 
Overførslerne skal gennemføres i 
overensstemmelse med såvel de årlige som 
de langsigtede budgetprioriteringer. Ved 
uenighed indledes der en trepartsprocedure.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter ikrafttrædelsen af en afgørelse om 
økonomisk støtte i henhold til artikel 15, 
stk. 4, udbetaler Kommissionen den 

1. Efter ikrafttrædelsen af en afgørelse om 
økonomisk støtte i henhold til artikel 15, 
stk. 4, udbetaler Kommissionen den 



AD\916535DA.doc 29/33 PE487.691v02-00

DA

økonomiske støtte til medlemsstaten som 
en samlet forudbetaling på mindst 50 % af 
EU's økonomiske støtte til medlemsstaten, 
i princippet inden for 15 dage, om 
nødvendigt ledsaget af foreløbige og 
endelige betalinger. Forudbetalingen 
modregnes, når den endelige 
regnskabsopgørelse vedrørende økonomisk 
støtte foretages, jf. artikel 18, stk. 3.

økonomiske støtte til medlemsstaten som 
en samlet forudbetaling på mindst 60 % af 
EU's økonomiske støtte til medlemsstaten, 
i princippet inden for 15 dage, om 
nødvendigt ledsaget af foreløbige og 
endelige betalinger. Forudbetalingen 
modregnes, når den endelige 
regnskabsopgørelse vedrørende økonomisk 
støtte foretages, jf. artikel 18, stk. 3.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest 15 måneder efter datoen for 
ansøgningen, jf. artikel 8, stk. 1, eller på 
den dato, som fastlægges ved den 
delegerede retsakt, der vedtages i henhold 
til artikel 4, stk. 3, forelægger 
medlemsstaten en foreløbig rapport for 
Kommissionen om gennemførelsen af den 
økonomiske støtte, herunder finansiering, 
tidsplanlægning og allerede udførte former 
for foranstaltninger, samt om andelen af 
arbejdstagere, der er vendt tilbage til 
beskæftigelse eller har påbegyndt nye 
aktiviteter 12 måneder efter datoen for 
ansøgningen.

1. Senest 12 måneder efter datoen for 
ansøgningen, jf. artikel 8, stk. 1, forelægger 
medlemsstaten en foreløbig rapport for 
Kommissionen om gennemførelsen af den 
økonomiske støtte, herunder finansiering, 
tidsplanlægning og allerede udførte former 
for foranstaltninger, samt om andelen af 
arbejdstagere, der er vendt tilbage til 
beskæftigelse eller har påbegyndt nye 
aktiviteter 12 måneder efter datoen for 
ansøgningen.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. august hvert andet år og 
første gang i 2015 forelægger Europa-
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om gennemførelsen af aktiviteter i henhold 
til denne forordning og forordning (EF) nr. 
1927/2006 inden for de to foregående år. 

1. Senest den 1. august hvert andet år og 
første gang i 2015 forelægger Europa-
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om gennemførelsen af aktiviteter i henhold 
til denne forordning og forordning (EF) nr. 
1927/2006 inden for de to foregående år 



PE487.691v02-00 30/33 AD\916535DA.doc

DA

Rapporten skal navnlig fokusere på de 
resultater, der er opnået gennem EGF, og 
den skal især indeholde oplysninger om 
indgivne ansøgninger, vedtagne afgørelser, 
støttede foranstaltninger, herunder 
komplementariteten med foranstaltninger, 
der modtager EU-støtte fra andre, navnlig 
ESF, Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
og om opgørelsen over den tildelte 
økonomiske støtte. Rapporten skal også 
indeholde dokumentation for de 
ansøgninger, der er blevet afvist eller 
reduceret som følge af manglende 
bevillinger eller manglende opfyldelse af 
kriterierne.

sammenlignet med dataene siden fondens 
indførelse. Rapporten skal navnlig 
fokusere på de resultater, der er opnået 
gennem EGF, og den skal især indeholde 
oplysninger om indgivne ansøgninger, 
vedtagne afgørelser, støttede 
foranstaltninger, herunder 
komplementariteten med foranstaltninger, 
der modtager EU-støtte fra andre, navnlig 
ESF, og om opgørelsen over den tildelte 
økonomiske støtte. Rapporten skal også 
indeholde dokumentation for de 
ansøgninger, der er blevet afvist eller 
reduceret som følge af manglende 
bevillinger eller manglende opfyldelse af 
kriterierne.

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en midtvejsevaluering af de opnåede 
resultaters effektivitet og bæredygtighed 
senest den 30. juni 2018

a) en midtvejsevaluering af de opnåede 
resultaters effektivitet og bæredygtighed 
senest den 30. juni 2017

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en efterfølgende evaluering med hjælp 
fra eksterne eksperter med henblik på 
vurdering af EGF's virkninger og dens 
merværdi senest den 31. december 2022.

b) en efterfølgende evaluering med hjælp 
fra eksterne eksperter med henblik på 
vurdering af EGF's virkninger og dens 
merværdi senest den 31. december 2021.
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Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 udgår
Finansiel forvaltning af støtten til 
landmænd
Uanset artikel 21 og 22 forvaltes og 
kontrolleres støtten til landmænd i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. …..om finansiering, forvaltning og 
overvågning i forbindelse med den fælles 
landbrugspolitik. 

Begrundelse

Medtagelsen af landbrugssektoren i forordningens anvendelsesområde vil vanskeliggøre 
forvaltningen af EGF, kanalisere ressourcer fra industritilpasning landbrugstilpasning og ændre 
EGF's oprindelige målsætning om at reagere på uforudsigelige konsekvenser af globaliseringen 
og kriser til en målsætning om at reagere på yderst forudsigelige omstændigheder.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastsatte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i denne 
forordning tillægges for en ubegrænset 
periode fra datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse.
3. Den i artikel 4 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
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4. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerende retsakter, der allerede er i 
kraft.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 3, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 
2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
den frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Begrundelse

Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter er fastlagt i artikel 4, stk. 3, som er slettet.
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