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 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 

(EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde 

supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer 

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

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

(COM(2016)0778), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0489/2016), 

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

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse af 22. februar 20171 fra Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg, 

– der henviser til høring af Regionsudvalget, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 50, stk. 2, 

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0070/2017), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 

eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag; 

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

til de nationale parlamenter. 

                                                 
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

Forordning (EU) nr. 1303/2013 

Artikel 120 – stk. 8 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Det beløb, der afsættes til de operationer, 

der er nævnt i første afsnit, må ikke 

overstige 5 % af den samlede EFRU-støtte 

i en medlemsstat i 

programmeringsperioden 2014-2020. 
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BEGRUNDELSE 

Den seneste række jordskælv i Italien har haft en katastrofal virkning i de berørte regioner. 

Det er nødvendigt med store genopbygningsarbejder for at hjælpe lokalbefolkningen med at 

bo under anstændige forhold og bevare kulturarven. Ud over den oprindelige støtte fra Den 

Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) kan supplerende beløb fra Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling (EFRU) stilles til rådighed for medlemsstaterne for at støtte 

genopbygningen af de regioner, der er blevet ramt af større naturkatastrofer. 

For at tilvejebringe sådanne yderligere bistand til medlemsstater, der er ramt af 

naturkatastrofer, skal de overordnede retlige rammer for de europæiske struktur- og 

investeringsfonde (ESI) tilpasses. Mere konkret foreslår Kommissionen at ændre artikel 120 i 

forordningen om fælles bestemmelser (CPR)1, som indfører en særskilt prioritetsakse for 

projekter, der støttes af EFRU under et operationelt program. I betragtning af de skader, som 

naturkatastrofer kan forårsage, foreslås en medfinansieringssats på op til 100 % for EFRU-

projekter. Operationer, der udvælges af forvaltningsmyndigheder, finansieres under denne 

prioritet, men kun hvis de er knyttet til genopbygning efter naturkatastrofer som defineret i 

Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions 

Solidaritetsfond. 

Kommissionen foreslår også, at den nye foranstaltning skal finde anvendelse med 

tilbagevirkende kraft, og at tidspunktet for katastrofen gøres til startdato for udgifternes 

støtteberettigelse.  

Kommissionens forslag bør være et supplement til den støtte, der allerede tilbydes i praksis 

fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond som defineret i forordningen2. Dette forslag 

anses for at være neutral ud fra et budgetmæssigt synspunkt inden for rammerne af den 

samlede tildeling for perioden 2014-2020. Den forhøjede medfinansieringssats på op til 100 

% vil føre til delvist fremskyndede betalinger efterfulgt af lavere betalinger på et senere 

tidspunkt, da den samlede tildeling er uændret.  

Ordførerens holdning 

Ordføreren glæder sig over Kommissionen forslag som en fokuseret og budgetneutral løsning. 

Hun mener, at samhørighedspolitikken skal tilpasse sig nye udfordringer og reagere hurtigt 

over for medlemsstater, hvis regioner rammes af større naturkatastrofer.  

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser 

for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 

generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, 

Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

1083/2006  

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320. 
2 Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions 

Solidaritetsfond  
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Det er nødvendigt at fastsætte en simpel og effektiv procedure for disse særlige tilfælde for at 

anvende EFRU-støtten på en gennemsigtig og ansvarlig måde.  

Efter flere drøftelser med medlemmer af REGI-udvalget anbefaler ordføreren, at udvalget og 

Parlamentet på plenarmødestadiet overtager Kommissionens forslag med de inkluderede 

ændringer. Disse ændringer har bred støtte i udvalget, og derfor er det påkrævet at indhente 

Parlamentets samtykke på plenarmøde med henblik på at indlede forhandlinger med Rådet. 
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