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Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 24. oktober 2019 om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
2012/2002 med henblik på at yde finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en 
alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges 
udtræden af Unionen uden en aftale (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 
2019/0183(COD))1

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Ændring 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændring

(4) For at afbøde de økonomiske 
konsekvenser af Det Forenede Kongeriges 
udtræden af Unionen uden en aftale og for 
at udvise solidaritet med de mest berørte 
medlemsstater under sådanne 
ekstraordinære omstændigheder bør 
forordning (EF) nr. 2012/2002 ændres, 
således at den yder støtte til de dermed 
forbundne offentlige udgifter.

(4) For at afbøde de økonomiske og 
sociale konsekvenser af Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen uden en 
aftale og for at udvise solidaritet med de 
mest berørte medlemsstater under sådanne 
ekstraordinære omstændigheder bør 
forordning (EF) nr. 2012/2002 ændres, 
således at den yder støtte til de dermed 
forbundne offentlige udgifter.

Ændring 2

Forslag til forordning

1 Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på 
interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit 
(A9-0020/2019).



Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændring

(5) Eftersom der er tale om en 
ekstraordinær anvendelse af fonden, vil 
dens bistand til at afbøde den alvorlige 
finansielle byrde, som medlemsstaterne 
påføres som en direkte følge af Det 
Forenede Kongeriges udtræden af Unionen 
uden en aftale, være målrettet og 
tidsbegrænset for at bevare fondens 
oprindelige formål og dens kapacitet til at 
reagere på naturkatastrofer.

(5) Eftersom der er tale om en 
ekstraordinær anvendelse af fonden, vil 
dens bistand til at afbøde den alvorlige 
finansielle byrde, som medlemsstaterne 
påføres eller vil blive påført under 
forberedelse af eller som en direkte følge 
af Det Forenede Kongeriges udtræden af 
Unionen uden en aftale, være målrettet og 
tidsbegrænset for at bevare fondens 
oprindelige formål og dens kapacitet til at 
reagere på naturkatastrofer.

Ændring 3

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændring

(8) For at sikre, at Solidaritetsfonden 
står til rådighed ved større naturkatastrofer, 
hvilket er dens oprindelige formål, bør der 
fastsættes et budgetloft for støtte i 
forbindelse med Det Forenede Kongeriges 
udtræden af Unionen uden en aftale.

(8) I betragtning af at der skal 
tilvejebringes et rimeligt budget for at 
sikre, at Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond står til rådighed ved 
naturkatastrofer, skal der stilles andre 
yderligere midler til rådighed for 
medlemsstaterne og regionerne for at 
hjælpe dem med at begrænse 
virkningerne af Det Forenede Kongeriges 
eventuelle udtræden af Unionen uden en 
aftale, f.eks. gennem EGF eller andre ad 
hoc-finansieringsinstrumenter.

Ændring 4

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændring

(9) Bistand fra fonden til at afbøde en 
alvorlig finansiel byrde, som påføres 
medlemsstaterne som følge af Det 
Forenede Kongeriges udtræden af Unionen 
uden en aftale bør være underlagt de 

(9) Bistand fra fonden til at afbøde en 
alvorlig finansiel byrde, som påføres eller 
kan blive påført medlemsstaterne under 
forberedelse af eller som følge af Det 
Forenede Kongeriges udtræden af Unionen 



samme regler for gennemførelse, 
overvågning, rapportering, kontrol og 
revision som alle fondens øvrige 
interventioner. I betragtning af det brede 
spektrum af offentlige udgifter, der 
potentielt kan blive støtteberettiget, er det 
desuden vigtigt at sikre, at andre 
bestemmelser i EU-retten, navnlig 
statsstøttereglerne, overholdes.

uden en aftale bør være underlagt de 
samme regler for gennemførelse, 
overvågning, rapportering, kontrol og 
revision som alle fondens øvrige 
interventioner. I betragtning af det brede 
spektrum af offentlige udgifter, der 
potentielt kan blive støtteberettiget, er det 
desuden vigtigt at sikre, at andre 
bestemmelser i EU-retten, navnlig 
statsstøttereglerne, overholdes.

Ændring 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 3a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændring

2) De bevillinger, der er til rådighed til 
dette formål, er for årene 2019 og 2020 
begrænset til halvdelen af det maksimale 
beløb, der er til rådighed for fonden.

2) De bevillinger, der er til rådighed til 
dette formål, er for årene 2019 og 2020 
begrænset til 30 % af det maksimale beløb, 
der er til rådighed for fonden.

Ændring 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 3a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændring

3) En sådan bistand skal dække en del 
af de yderligere offentlige udgifter, der er 
direkte forårsaget af en udtræden uden en 
aftale, og som udelukkende er påløbet 
mellem datoen for en udtræden uden en 
aftale og den 31. december 2020 
("økonomisk byrde").

3) En sådan bistand skal dække en del 
af de yderligere offentlige udgifter, som 
udelukkende er påløbet mellem den 1. 
januar 2019 og den 31. december 2020 
under forberedelse af eller som følge af en 
udtræden uden en aftale ("økonomisk 
byrde").

Ændring 7

Forslag til forordning



Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 3a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændring

4) En medlemsstat er berettiget til at 
ansøge om bistand i henhold til denne 
artikel, hvis den økonomiske byrde, 
medlemsstaten har lidt, anslås til over 
1 500 000 000 EUR i 2011-priser eller til 
over 0,3 % af medlemsstatens BNI.

4) En medlemsstat er berettiget til at 
ansøge om bistand i henhold til denne 
artikel, hvis den økonomiske byrde, 
medlemsstaten har lidt, anslås til over 
750 000 000 EUR i 2011-priser eller til 
over 0,15 % af medlemsstatens BNI.

Ændring 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 3b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændring

1) Den bistand, der ydes i henhold til 
artikel 3a, dækker kun en medlemsstats 
yderligere økonomiske byrde i forhold til, 
hvis der var indgået en aftalen mellem 
Unionen og Det Forenede Kongerige. En 
sådan bistand kan f.eks. anvendes til at yde 
støtte til virksomheder, der berøres af en 
udtræden uden en aftale, herunder tilskud 
til statsstøtteordninger for disse 
virksomheder og dertil knyttede 
interventioner; foranstaltninger til at 
opretholde det eksisterende 
beskæftigelsesniveau; samt til at sikre, at 
grænse-, told-, sundheds- og 
plantesundhedskontrollen fungerer, 
herunder yderligere personale og 
infrastruktur.

1) Den bistand, der ydes i henhold til 
artikel 3a, dækker kun en medlemsstats 
yderligere økonomiske byrde i forhold til, 
hvis der var indgået en aftalen mellem 
Unionen og Det Forenede Kongerige. En 
sådan bistand kan f.eks. anvendes til at yde 
støtte til virksomheder og arbejdstagere, 
der berøres af en udtræden uden en aftale, 
herunder tilskud til statsstøtteordninger for 
disse virksomheder og dertil knyttede 
interventioner; foranstaltninger til at 
opretholde det eksisterende 
beskæftigelsesniveau; samt til at sikre, at 
grænse-, told-, sundheds- og 
plantesundhedskontrollen fungerer, 
herunder yderligere personale og 
infrastruktur.

Ændring 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 3 b – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændring



6a) Udgifter, der er berettigede til 
finansiering fra Den Europæiske Fond 
for Tilpasning til Globaliseringen, 
finansieres ikke i henhold til denne 
forordning.

Ændring 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 4a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændring

1) En medlemsstats ansvarlige 
myndigheder kan indgive en ansøgning til 
Kommissionen om finansielt bidrag fra 
fonden i henhold til artikel 3a frem til og 
med den 30. april 2020. Ansøgningen skal 
som minimum indeholde alle relevante 
oplysninger om den økonomiske byrde, 
som den pågældende medlemsstat er blevet 
påført. Den skal indeholde en redegørelse 
for, hvilke offentlige foranstaltninger der er 
truffet som reaktion på en udtræden uden 
en aftale, med angivelse af 
nettoomkostningerne herfor frem til den 
31. december 2020, og en 
årsagsforklaring for, at disse 
omkostninger ikke kunne være undgået 
gennem forberedende foranstaltninger. 
Den bør desuden indeholde en begrundelse 
vedrørende den direkte virkning af en 
udtræden uden en aftale.

1) En medlemsstats ansvarlige 
myndigheder kan indgive en ansøgning til 
Kommissionen om finansielt bidrag fra 
fonden i henhold til artikel 3a frem til og 
med den 30. juni 2020. Ansøgningen skal 
som minimum indeholde alle relevante 
oplysninger om den økonomiske byrde, 
som den pågældende medlemsstat er blevet 
påført. Den skal indeholde en redegørelse 
for, hvilke offentlige foranstaltninger der er 
truffet under forberedelse af eller som 
reaktion på en udtræden uden en aftale, 
med angivelse af nettoomkostningerne 
herfor frem til den 31. december 2020. Den 
bør desuden indeholde en begrundelse 
vedrørende den direkte virkning af en 
udtræden uden en aftale.

Ændring 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 4a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændring

2) Kommissionen udarbejder en 
vejledning til, hvordan man effektivt kan få 
adgang til og gennemføre fonden. 

2) Kommissionen udarbejder inden 
den 31. december 2019 en vejledning til, 
hvordan man effektivt kan få adgang til og 



Vejledningen skal indeholde detaljerede 
oplysninger om udfyldelse af ansøgningen 
og om, hvilke oplysninger der skal 
indsendes til Kommissionen, bl.a. om den 
påførte økonomiske byrde. Vejledningen 
offentliggøres på webstederne for 
Kommissionens relevante 
generaldirektorater, og Kommissionen 
sikrer, at den formidles videre til 
medlemsstaterne.

gennemføre fonden. Vejledningen skal 
indeholde detaljerede oplysninger om 
udfyldelse af ansøgningen og om, hvilke 
oplysninger der skal indsendes til 
Kommissionen, bl.a. om den påførte 
økonomiske byrde. Vejledningen 
offentliggøres på webstederne for 
Kommissionens relevante 
generaldirektorater, og Kommissionen 
sikrer, at den formidles videre til 
medlemsstaterne.

Ændring 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 4a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændring

3) Efter den 30. april 2020 vurderer 
Kommissionen på grundlag af de i stk. 1 og 
2 omhandlede oplysninger i alle indkomne 
ansøgninger, hvorvidt betingelserne for at 
mobilisere fonden er opfyldt i hvert enkelt 
tilfælde, og fastsætter i givet fald de 
finansielle bidrag fra fonden inden for 
rammerne af de disponible finansielle 
midler.

3) Efter den 30. juni 2020 vurderer 
Kommissionen på grundlag af de i stk. 1 og 
2 omhandlede oplysninger i alle indkomne 
ansøgninger, hvorvidt betingelserne for at 
mobilisere fonden er opfyldt i hvert enkelt 
tilfælde, og fastsætter i givet fald de 
finansielle bidrag fra fonden inden for 
rammerne af de disponible finansielle 
midler.

Ændring 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 4a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændring

4) Bistand fra fonden ydes til 
medlemsstater, der opfylder kriterierne for 
støtteberettigelse, under hensyntagen til de 
tærskler, der er fastsat i artikel 3a, stk. 4, 
med en sats på op til 5 % af den påførte 
økonomiske byrde og inden for rammerne 
af det disponible budget. Hvis det 
disponible budget viser sig at være 

4) Bistand fra fonden ydes til 
medlemsstater, der opfylder kriterierne for 
støtteberettigelse, under hensyntagen til de 
tærskler, der er fastsat i artikel 3a, stk. 4, 
med en sats på op til 10 % af den påførte 
økonomiske byrde og inden for rammerne 
af det disponible budget. Hvis det 
disponible budget viser sig at være 



utilstrækkeligt, nedsættes støttesatsen 
forholdsmæssigt.

utilstrækkeligt, nedsættes støttesatsen 
forholdsmæssigt.

Ændring 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 2012/2002
Artikel 4a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændring

6) Afgørelsen om at mobilisere fonden 
træffes i fællesskab af Europa-Parlamentet 
og Rådet snarest muligt, efter at 
Kommissionen har forelagt forslaget. 
Kommissionen på den ene side og Europa-
Parlamentet og Rådet på den anden side 
bestræber sig på at minimere den tid, det 
tager at mobilisere fonden.

6) Afgørelsen om at mobilisere fonden 
træffes i fællesskab af Europa-Parlamentet 
og Rådet snarest muligt, efter at 
Kommissionen har forelagt forslaget. 
Kommissionen på den ene side og Europa-
Parlamentet og Rådet på den anden side 
bestræber sig på at minimere den tid, det 
tager at mobilisere fonden, og forpligter 
sig til så hurtigt som muligt at foreslå et 
ad hoc-instrument til håndtering af 
sådanne nødsituationer.


