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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***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

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 justering af den årlige forfinansiering for årene 
2021 til 2023
(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0614),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på hvis grundlag Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet 
(C-0396/2018),

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

– der henviser til udtalelse af 24. januar 2019 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg1,

– der henviser til høring af Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0181/2019),

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 – litra b
Forordning (EU) nr. 1303/2013
Artikel 134 – stk. 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"— 2021–2023: 1 %". "— 2021–2023: 2 %".
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BEGRUNDELSE

Kommissionen forelagde den 7. september 2018 et nyt forslag om ændring af den gældende 
forordning om fælles bestemmelser for 2014-2020. Denne ændring vedrører 
forfinansieringssatserne for årene 2021-2023 inden for rammerne af 2014-2020-
programmerne. Støtten under forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027 berøres 
ikke.

Med de nuværende satser resulterer den årlige forfinansiering til medlemsstaterne i årlige 
indtægtsordrer for store beløb (f.eks. 6,6 mia. EUR i 2017). Det betyder, at medlemsstaterne 
hvert år anmoder om midler fra betalingsbevillingerne på EU-budgettet til at betale den årlige 
forfinansiering, som et år senere skal inddrives i betydeligt omfang.

Eftersom den årlige forfinansiering stilles til rådighed for et regnskabsår, som strækker sig 
over to budgetår, udlignes det overskydende beløb, der er betalt i år n som årlig 
forfinansiering, i år n + 1, hvilket medfører unødvendige betalingsstrømme.

Kommissionen foreslår derfor, at den årlige forfinansiering reduceres for 2021-2023, som 
svarer til de sidste tre år af indeværende gennemførelsesperiode og er sammenfaldende med 
den næste gennemførelsesperiode, der begynder i 2021. Denne fremgangsmåde følger af 
forslaget for perioden 2021-2027, hvor det er hensigten, at kun den indledende forfinansiering 
skal betales i seks årlige rater.

Kommissionens forslag om at reducere den årlige forfinansiering for årene 2021-2023 fra 3 % 
af støttebeløbet fra fondene til 1 % går for vidt, og ordføreren for Regionaludviklingsudvalget 
er af den opfattelse, at det er mere hensigtsmæssigt at fastsætte en årlig forfinansieringssats på 
2 % for de likviditetsbehov, der følger af gennemførelsen af programmet. Denne 
forfinansieringssats tager højde for det forventede øgede antal af mellemliggende 
betalingsanmodninger, for, at grundlaget for beregning af forfinansieringen øges med 
resultatreserven, samt for den nye forfinansiering, der er til rådighed for 
programmeringsperioden 2021-2027.

Artikel 134, stk. 2, vil derfor blive ændret, således at den årlige forfinansiering for 2021-2023 
fastsættes til 2 %. Den årlige forfinansiering for år 2020 vil blive bibeholdt på 3 %. Støtten 
inden for rammerne af forordningen om fælles bestemmelser for 2021-2027 vil blive fastlagt i 
den nye forordning og berøres ikke af denne ændring.
Ordføreren mener, at Kommissionens forslag kun kan accepteres med en betalingssats på 
2 %.
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PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
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