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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Den 14. marts 2018 og 30. maj 
2018 understregede Europa-Parlamentet i 
sine beslutninger om den flerårige 
finansielle ramme (FFR) 2021-2027 
betydningen af horisontale principper, 
som bør understøtte FFR 2021-2027 og 
alle dermed forbundne EU-politikker. 
Europa-Parlamentet bekræftede i denne 
forbindelse sin holdning om, at Unionen 
bør holde sit løfte om at gå forrest i 
gennemførelsen af FN's mål for 
bæredygtig udvikling (SDG), og beklagede 
fraværet af en klar og synlig forpligtelse i 
denne henseende i forslagene til FFR. 
Europa-Parlamentet anmodede derfor 
om, at målene for bæredygtig udvikling 
integreres i alle Unionens politikker og 
initiativer i den næste FFR. Det 
understregede endvidere, at afskaffelsen 
af forskelsbehandling er af afgørende 
betydning for at opfylde Unionens 
forpligtelser i retning af et inklusivt 
Europa, og anmodede derfor om, at 
kønsaspektet og ligestilling mellem 
kønnene integreres i alle Unionens 
politikker og initiativer i den næste FFR. 
Europa-Parlamentet understregede i sin 
holdning, at de klimarelaterede
horisontale udgifter i overensstemmelse 
med Parisaftalen bør øges betydeligt i 
forhold til under den nuværende FFR og 
nå op på 30 % så hurtigt som muligt og 
senest i 2027.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Europa-Parlamentet bekræftede i 
sin beslutning af 30. maj 2018 om den 
flerårige finansielle ramme for 2021-2027 
og egne indtægter sin faste holdning til 
det nødvendige finansieringsniveau for 
centrale EU-politikker i FFR 2021-2027 
for at sætte dem i stand til at opfylde deres 
opgaver og målsætninger. Det 
understregede navnlig opfordringen til at 
fordoble de specifikke FFR-midler til 
SMV'er og til at bekæmpe 
ungdomsarbejdsløshed, glædede sig over 
en række forslag, der forbedrer de 
nuværende bestemmelser, navnlig de 
øgede bevillinger til særlige instrumenter, 
og meddelte, at det har til hensigt at 
forhandle yderligere forbedringer, hvor 
det er nødvendigt.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Arbejdstagere, der er blevet 
afskediget, og selvstændige 
erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, 
bør have samme adgang til EGF, uanset 
hvilken ansættelseskontrakt eller hvilket 
ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør 
arbejdstagere, der er blevet afskediget, 
såvel som selvstændige erhvervsdrivende, 
herunder ejere/ledere af 
mikrovirksomheder og små virksomheder, 
hvis aktivitet er ophørt, anses for at være 
EGF-støttemodtagere efter denne 
forordning
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) For effektivt og hurtigt at støtte 
støttemodtagerne bør medlemsstaterne gøre 
deres bedste for at indgive fuldstændige 
ansøgninger om økonomisk støtte fra EGF. 
Hvis Kommissionen kræver yderligere 
oplysninger for vurderingen af en 
ansøgning, bør tilvejebringelsen af de 
yderligere oplysninger være underlagt 
tidsbegrænsning. Det er vigtigt, at 
medlemsstaterne og Kommissionen 
arbejder tæt sammen om at overholde 
fristerne for behandling af ansøgninger 
om økonomisk støtte fra EGF som 
defineret i denne forordning.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) For at dække de behov, som især 
opstår i årets første måneder, hvor 
mulighederne for overførsler fra andre 
budgetposter er særligt begrænsede, bør 
der stilles et passende beløb i 
betalingsbevillinger til rådighed på EGF-
budgetposten i forbindelse med den årlige 
budgetprocedure.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Med henblik på at understrege 
betydningen af at tage hånd om 

(37) Med henblik på at understrege 
betydningen af at tage hånd om 
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klimaforandringer i overensstemmelse med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og for at nå FN's mål for 
bæredygtig udvikling vil programmet 
bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i 
Unionens politikker og til opnåelsen af det 
overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til 
opfyldelsen af klimamålsætninger. 
Relevante tiltag vil blive identificeret under 
forberedelserne og gennemførelsen af 
fonden og revurderet som led i 
midtvejsevalueringen.

klimaforandringer i overensstemmelse med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og for at nå FN's mål for 
bæredygtig udvikling vil programmet 
bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i 
Unionens politikker og til opnåelsen af det 
overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til 
opfyldelsen af klimamålsætninger i FFR-
perioden 2021-2027, og et årligt mål på 
30 % så hurtigt som muligt og senest i 
2027. Relevante tiltag vil blive identificeret 
under forberedelserne og gennemførelsen 
af fonden og revurderet som led i 
midtvejsevalueringen.

Begrundelse

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste flerårige 
finansielle ramme: Forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 
efter 2020 (2017/2052(INI)) til, at der snarest muligt og senest i 2027 nås et mål på 30 % med 
hensyn til de udgifter i EU's budget, der afsættes til støtte til opnåelsen af de fastsatte 
klimamål.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne gør opmærksom på, hvor 
midlerne kommer fra, og sikrer 
synligheden af Unionens finansiering ved 
at give sammenhængende, effektive og 
målrettede oplysninger til flere målgrupper, 
herunder de personer, støtten er tiltænkt, 
lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter, medierne og 

Medlemsstaterne gør opmærksom på, hvor 
midlerne kommer fra, og sikrer 
synligheden af Unionens finansiering ved 
at give sammenhængende, effektive og 
målrettede oplysninger til flere målgrupper, 
herunder de personer, støtten er tiltænkt, 
lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter, medierne og 
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offentligheden. offentligheden. Medlemsstaterne sikrer, at 
EU-merværdien af finansieringen 
fremhæves, og at de bidrager til 
Kommissionens indsamling af data med 
henblik på at øge den budgetmæssige 
gennemsigtighed .

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Når Kommissionen har 
konkluderet, at betingelserne for at yde 
økonomisk støtte fra EGF er opfyldt, 
forelægger den et forslag om mobilisering 
heraf. Afgørelsen om at mobilisere EGF 
træffes af Europa-Parlamentet og Rådet i 
fællesskab inden for én måned efter 
forelæggelsen af forslaget for Europa-
Parlamentet og Rådet. Rådet træffer 
afgørelse med kvalificeret flertal, og 
Europa-Parlamentet træffer afgørelse 
med et flertal af sine medlemmer og tre 
femtedele af de afgivne stemmer.
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Samtidig med at Kommissionen 
forelægger forslaget til en afgørelse om at 
mobilisere EGF, forelægger den et forslag 
om overførsel til de relevante budgetposter 
for Europa-Parlamentet og Rådet. I 
tilfælde af uenighed indledes der en 
trepartsprocedure.

Overførsler vedrørende EGF sker i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 31.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Overførselsanmodningen ledsages 
af et resumé af undersøgelsen af 
ansøgningens støtteberettigelse.

udgår

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse om økonomisk støtte ved en 
gennemførelsesretsakt, der træder i kraft på 
den dato, hvor Kommissionen underrettes 
om Europa-Parlamentets og Rådets 
godkendelse af budgetoverførslen. Denne 
afgørelse er en finansieringsafgørelse 
som omhandlet i finansforordningens 
artikel 110.

3. Kommissionen vedtager en 
afgørelse om økonomisk støtte ved en 
gennemførelsesretsakt, der træder i kraft på 
den dato, hvor Europa-Parlamentet og 
Rådet vedtager afgørelsen om at 
mobilisere EGF.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Et forslag til afgørelse om at 
mobilisere EGF i henhold til stk. 1 skal 
omfatte følgende:

a) den vurdering, der er foretaget i 
henhold til artikel 9, stk. 4, sammen med 
et resumé af de oplysninger, som 
vurderingen er baseret på

b) dokumentation for, at kriterierne i 
artikel 5 og 10 er opfyldt, og

c) begrundelserne for de foreslåede 
beløb.
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