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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget 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 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF) blev oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 
om oprettelse af Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen for 
gyldighedsperioden for den finansielle 
ramme fra 1. januar 2007 til 31. december 
2013, med henblik på at give Unionen 
mulighed for at udvise solidaritet med de 
arbejdstagere, der afskediges som følge af 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, der 
kan tilskrives globaliseringen, og hjælpe 
dem med hurtigt at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet. Denne oprindelige 
målsætning for EGF er fortsat gyldig.

(2) Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF) blev oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 
om oprettelse af Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen for 
gyldighedsperioden for den finansielle 
ramme fra 1. januar 2007 til 31. december 
2013, med henblik på at give Unionen 
mulighed for at udvise solidaritet med de 
arbejdstagere, der afskediges som følge af 
ændringer i verdenshandelsmønstrene, der 
kan tilskrives globaliseringen, og hjælpe 
dem med hurtigt at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet. I betragtning af den 
usikre situation, som mange 
medlemsstater stadig befinder sig i, er 
denne oprindelige målsætning for EGF 
fortsat gyldig, eftersom fonden omend i 
beskedent omfang muliggør en individuel 
tilpasning af de tjenester, der skal tilbydes 
arbejdstagere, som har mistet deres 
arbejde som følge af kollektive 
afskedigelser foranlediget af den 
økonomiske globalisering og de dermed 
forbundne omfattende konsekvenser 
virksomhedsmæssigt, branchemæssigt og 
regionalt.

Ændringsforslag 2
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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 
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.

(3) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om et budget 
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, da dette giver EU en mekanisme 
for hurtig reaktion med støtte i tilfælde af 
beskæftigelsesproblemer.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På den ansøgende medlemsstats initiativ 
kan der ydes økonomisk støtte til 
forberedende arbejde, forvaltning, 
oplysning, offentlig omtale, kontrol- og 
rapporteringsaktiviteter.

3. På den ansøgende medlemsstats initiativ 
kan der ydes økonomisk støtte, som ikke 
overstiger 5 % af de samlede 
omkostninger, til forberedende arbejde, 
forvaltning, oplysning, offentlig omtale, 
kontrol- og rapporteringsaktiviteter.
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Ændringsforslag 4

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 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 i henhold til forud 
fastlagte kriterier afgøre, om 
samfinansieringssatsen på 65 % er 
berettiget.

Ændringsforslag 5

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 
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 

1. Efter ikrafttrædelsen af en afgørelse om 
økonomisk støtte i henhold til artikel 15, 
stk. 4, udbetaler Kommissionen den 
økonomiske støtte til medlemsstaten som 
en samlet forudbetaling på op til 50 % af 
EU's økonomiske støtte til medlemsstaten, 
i princippet inden for 15 dage, ledsaget af 
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nødvendigt ledsaget af foreløbige og
endelige betalinger. Forudbetalingen 
modregnes, når den endelige 
regnskabsopgørelse vedrørende økonomisk 
støtte foretages, jf. artikel 18, stk. 3.

foreløbige og/eller endelige betalinger. 
Forudbetalingen modregnes, når den 
endelige regnskabsopgørelse vedrørende 
økonomisk støtte foretages, jf. artikel 18, 
stk. 3.

Ændringsforslag 6

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. 
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.

1. Senest den 1. august hvert andet år og 
første gang i 2015 forelægger Europa-
Kommissionen en samlet 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. Rapporten skal navnlig 
fokusere på de resultater, der er opnået 
gennem EGF, og den skal især indeholde 
oplysninger om indgivne ansøgninger, 
vedtagne afgørelser, antallet af 
arbejdstagere, der har modtaget støtte, og 
som har fundet fast beskæftigelse inden 
for et år fra datoen for ansøgningen, 
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.



AD\903615DA.doc 7/10 PE486.029v02-00

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning 
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rapporten fremsendes til Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Regionsudvalget og 
arbejdsmarkedets parter til orientering.

2. Rapporten fremsendes til 
Revisionsretten, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg, 
Regionsudvalget og arbejdsmarkedets 
parter til orientering.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning 
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Resultaterne af evalueringen fremsendes 
til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Regionsudvalget og 
arbejdsmarkedets parter til orientering.

2. Resultaterne af evalueringen fremsendes 
til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Revisionsretten, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg, 
Regionsudvalget og arbejdsmarkedets 
parter til orientering. Der bør tages hensyn 
til anbefalingerne i evalueringen, når der 
udfærdiges nye programmer inden for 
området beskæftigelse og sociale 
anliggender.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning 
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre, at de støttede udgifter er 
korrekte og i overensstemmelse med 
bestemmelserne og dokumenteret i bilag, 
der kan kontrolleres

c) at sikre, at de støttede udgifter er lovlige
og i overensstemmelse med 
bestemmelserne og dokumenteret i bilag, 
der kan kontrolleres
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning 
Artikel 21 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tager som ansvarlig for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions 
almindelige budget alle nødvendige skridt 
til at kontrollere, at de finansierede 
foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med principperne om 
sund og effektiv finansforvaltning. Det 
påhviler den ansøgende medlemsstat at 
sikre, at der forefindes velfungerende 
forvaltnings- og kontrolsystemer. Det 
påhviler Kommissionen at tjekke, at 
sådanne systemer rent faktisk forefindes.

4. Kommissionen tager som ansvarlig for 
gennemførelsen af Den Europæiske Unions 
almindelige budget alle nødvendige skridt
til at kontrollere, at de finansierede 
foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med principperne om 
sund og effektiv finansforvaltning. Det 
påhviler den ansøgende medlemsstat at 
sikre, at der forefindes velfungerende 
forvaltnings- og kontrolsystemer. Det 
påhviler Kommissionen at tjekke, at 
sådanne systemer rent faktisk forefindes.
Hvis der konstateres uregelmæssigheder, 
inddrives uberettiget udbetalte beløb 
primært ved modregning. I givet fald kan 
beskyttelsen af Unionens finansielle 
interesser i henhold til artikel 325 i 
traktaten omfatte effektive, afskrækkende 
sanktioner, der står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen. 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning 
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Såfremt de faktiske omkostninger ved en 
foranstaltning er mindre end det anslåede 
beløb oplyst i henhold til artikel 15, 
vedtager Kommissionen en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt, som 
kræver, at medlemsstaten tilbagebetaler et 
tilsvarende beløb af den modtagne 
økonomiske støtte.

1. Såfremt de faktiske omkostninger ved en 
foranstaltning er mindre end det anslåede 
beløb oplyst i henhold til artikel 15, og 
såfremt det ikke er muligt at inddrive 
beløbet ved modregning, vedtager 
Kommissionen gennemførelsesretsakter, 
som kræver, at medlemsstaten 
tilbagebetaler et tilsvarende beløb af den 
modtagne økonomiske støtte. 
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning 
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i denne 
forordning tillægges for en ubegrænset
periode fra datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse.

2. De delegerede beføjelser i denne
forordning tillægges for den periode, hvor
denne forordning gælder.
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