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Ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske 

Fond for Tilpasning til Globaliseringen ***I 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. september 2011 om forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 

om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 

(KOM(2011)0336 – C7–0161/2011 – 2011/0147(COD)) 

 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(KOM(2011)0336), 

 

- der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175, tredje afsnit, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 

forslaget for Parlamentet (C7-0161/2011), 

 

- der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

 

- efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 

 

- efter høring af Regionsudvalget, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1, 

 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

(A7-0308/2011), 

 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen; 

 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 

de nationale parlamenter 



 

P7_TC1-COD(2011)0147 

 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. september 2011 

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2011 

om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for 

Tilpasning til Globaliseringen 

 

 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

 

 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 175, 

stk. 3, 

 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen  

 

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, 

 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 

 

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, 

 

efter den almindelige lovgivningsprocedure1, og 

 

ud fra følgende betragtninger: 

 

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 

20062 blev Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen ("EGF") etableret i 

den hensigt at sætte Unionen i stand til at yde støtte til og vise solidaritet med 

arbejdstagere, der er ramt af afskedigelser som følge af gennemgribende strukturelle 

ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen. 

 

(2) Som en delvis reaktion på den finansielle og økonomiske krise blev Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 20093, især for så vidt angår en midlertidig 

undtagelse, der har til formål at udvide anvendelsesområdet for at dække krisebetingede 

afskedigelser, og en midlertidig forøgelse af EGF's medfinansieringssats. 

 

(3) I lyset af den nuværende økonomiske og finansielle situation i Unionen er det 

hensigtsmæssigt at forlænge denne undtagelse, inden den udløber den 30. december 2011. 

 

(4) Forordning (EF) nr. 1927/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed — 

 

 

                                                 
1  Europa-Parlamentets holdning af 29.9.2011. 
2 EUT L 48 af 22.2. 2008, s. 82. 
3 EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26. 



VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

 

 

Artikel 1 

 

Artikel 1, stk. 1a, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1927/2006 affattes således: 

 

"Denne undtagelse gælder for alle ansøgninger, der indgives senest den 31. december 2013.". 

 

 

Artikel 2 

 

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende. 

 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

 

 

Udfærdiget i  

 

 

 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

 

Formand Formand 

 


