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6.2.2019 A8-0043/433

Ændringsforslag 433
Iskra Mihaylova
for ALDE-Gruppen

Betænkning A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
finansielle regler for nævnte fonde
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan anmode om, at op 
til 5 % af programmets finansielle 
tildelinger overføres fra en eller flere fonde 
til en eller flere andre fonde under delt 
forvaltning eller til et eller flere 
instrumenter under direkte eller indirekte 
forvaltning. 

1. Med henblik på at sikre fleksibilitet kan 
medlemsstaterne, såfremt programmets 
overvågningsudvalg godkender det, 
anmode om, at op til 10 % af programmets 
finansielle tildelinger overføres fra en eller 
flere fonde til Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, 
Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for 
Intern Sikkerhed, instrumentet for 
grænseforvaltning og visa, LIFE-
programmet og Horisont Europa.

2. Overførte midler gennemføres i 
overensstemmelse med regler for den fond 
eller det instrument, som midlerne 
overføres til, og i tilfælde af overførsler til 
instrumenter under direkte eller indirekte 
forvaltning, til fordel for den pågældende 
medlemsstat.

2. Overførte midler gennemføres i 
overensstemmelse med regler for den fond 
eller det instrument, som midlerne 
overføres til, og i tilfælde af overførsler til 
Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for 
Intern Sikkerhed, instrumentet for 
grænseforvaltning og visa, LIFE-
programmet eller Horisont Europa, til 
fordel for den pågældende medlemsstat.

3. Anmodninger i henhold til stk. 1 skal 
indeholde det samlede beløb, der overføres 
for hvert år pr. fond og pr. regionskategori, 
hvor det er relevant, de skal være behørigt 
begrundede, og de skal ledsages af det/de 
ændrede program/programmer, hvorfra 

3. Anmodninger i henhold til stk. 1 skal 
indeholde det samlede beløb, der overføres 
for hvert år pr. fond og pr. regionskategori, 
hvor det er relevant, de skal være behørigt 
begrundede med hensyn til den 
komplementaritet og virkning, der skal 
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midlerne skal overføres i 
overensstemmelse med artikel 19, med en 
angivelse af, hvilken anden fond eller 
hvilket instrument beløbene overføres til. 

opnås, og de skal ledsages af det/de 
ændrede program/programmer, hvorfra 
midlerne skal overføres i 
overensstemmelse med artikel 19, med en 
angivelse af, hvilken anden fond eller 
hvilket instrument beløbene overføres til. 

4. Kommissionen kan gøre indsigelse mod 
en anmodning om overførsel i den 
relaterede programændring, hvis dette ville 
være til skade for opfyldelsen af 
målsætningerne for det program, hvorfra 
midlerne skal overføres. 

4. Kommissionen kan gøre indsigelse mod 
en anmodning om overførsel i den 
relaterede programændring, hvis dette ville 
være til skade for opfyldelsen af 
målsætningerne for det program, hvorfra 
midlerne skal overføres. 

5. Der kan kun overføres midler 
vedrørende fremtidige kalenderår.

5. Der kan kun overføres midler 
vedrørende fremtidige kalenderår.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/434

Ændringsforslag 434
Iskra Mihaylova
for ALDE-Gruppen

Betænkning A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
finansielle regler for nævnte fonde
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan anmode om, at op 
til 5 % af programmets finansielle 
tildelinger overføres fra en eller flere fonde 
til en eller flere andre fonde under delt 
forvaltning eller til et eller flere 
instrumenter under direkte eller indirekte 
forvaltning. 

1. Med henblik på at sikre fleksibilitet kan 
medlemsstaterne, såfremt programmets 
overvågningsudvalg godkender det, 
anmode om, at op til 7 % af programmets 
finansielle tildelinger overføres fra en eller 
flere fonde til Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, 
Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for 
Intern Sikkerhed og instrumentet for 
grænseforvaltning og visa.

2. Overførte midler gennemføres i 
overensstemmelse med regler for den fond 
eller det instrument, som midlerne 
overføres til, og i tilfælde af overførsler til 
instrumenter under direkte eller indirekte 
forvaltning, til fordel for den pågældende 
medlemsstat.

2. Overførte midler gennemføres i 
overensstemmelse med regler for den fond 
eller det instrument, som midlerne 
overføres til.

3. Anmodninger i henhold til stk. 1 skal 
indeholde det samlede beløb, der overføres 
for hvert år pr. fond og pr. regionskategori, 
hvor det er relevant, de skal være behørigt 
begrundede, og de skal ledsages af det/de 
ændrede program/programmer, hvorfra 
midlerne skal overføres i 
overensstemmelse med artikel 19, med en 

3. Anmodninger i henhold til stk. 1 skal 
indeholde det samlede beløb, der overføres 
for hvert år pr. fond og pr. regionskategori, 
hvor det er relevant, de skal være behørigt 
begrundede med hensyn til den 
komplementaritet og virkning, der skal 
opnås, og de skal ledsages af det/de 
ændrede program/programmer, hvorfra 
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angivelse af, hvilken anden fond eller 
hvilket instrument beløbene overføres til. 

midlerne skal overføres i 
overensstemmelse med artikel 19, med en 
angivelse af, hvilken anden fond eller 
hvilket instrument beløbene overføres til. 

4. Kommissionen kan gøre indsigelse mod 
en anmodning om overførsel i den 
relaterede programændring, hvis dette ville 
være til skade for opfyldelsen af 
målsætningerne for det program, hvorfra 
midlerne skal overføres. 

4. Kommissionen kan gøre indsigelse mod 
en anmodning om overførsel i den 
relaterede programændring, hvis dette ville 
være til skade for opfyldelsen af 
målsætningerne for det program, hvorfra 
midlerne skal overføres. 

5. Der kan kun overføres midler 
vedrørende fremtidige kalenderår.

5. Der kan kun overføres midler 
vedrørende fremtidige kalenderår.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/435

Ændringsforslag 435
Iskra Mihaylova
for ALDE-Gruppen

Betænkning A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
finansielle regler for nævnte fonde
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 4 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regler gældende for transportsektoren 
under forordning (EU) [den nye CEF-
forordning] finder anvendelse på de særlige 
indkaldelser, der er omhandlet i første 
afsnit. Indtil den 31. december 2023 skal 
udvælgelsen af støtteberettigede projekter 
overholde de nationale tildelinger under 
Samhørighedsfonden med hensyn til 70 % 
af de midler, der er overført til CEF.

Regler gældende for transportsektoren 
under forordning (EU) .../... [den nye CEF-
forordning] finder anvendelse på de særlige 
indkaldelser, der er omhandlet i første 
afsnit. Indtil den 31. december 2022 skal 
udvælgelsen af støtteberettigede projekter 
overholde de nationale tildelinger under 
Samhørighedsfonden.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/436

Ændringsforslag 436
Iskra Mihaylova
for ALDE-Gruppen

Betænkning A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
finansielle regler for nævnte fonde
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 4 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra og med den 1. januar 2024 skal midler, 
der overføres til CEF, og som ikke er afsat 
til et transportinfrastrukturprojekt, stilles til 
rådighed for alle medlemsstater, der er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, til finansiering af 
transportinfrastrukturprojekter i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
[den nye CEF-forordning].

Fra og med den 1. januar 2023 skal midler, 
der overføres til CEF, og som ikke er afsat 
til et transportinfrastrukturprojekt, stilles til 
rådighed for alle medlemsstater, der er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, til finansiering af 
transportinfrastrukturprojekter i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [den nye CEF-forordning].

Or. en


