
AD\1169808DA.docx PE627.943v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2014-2019

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

2018/0136(COD)

22.11.2018

UDTALELSE

fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

til Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af 
Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet
(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Ordfører for udtalelse: Helmut Scholz



PE627.943v02-00 2/24 AD\1169808DA.docx

DA

PA_Legam



AD\1169808DA.docx 3/24 PE627.943v02-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over formålet med forslaget til forordning, som er at beskytte Unionens 
budget mod generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet i en medlemsstat, der 
påvirker eller risikerer at påvirke den forsvarlige økonomiske forvaltning eller beskyttelsen af 
Unionens økonomiske interesser. Han deler Kommissionens holdning, at der er en klar 
forbindelse mellem overholdelse af retsstatsprincippet og en effektiv gennemførelse af 
Unionens budget i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning. 
Han anerkender også, at retsvæsenets uafhængighed og upartiskhed er afgørende for at sikre 
overholdelse af retsstatsprincippet. Samtidig mener han, at den foreslåede mekanisme giver 
Kommissionen en for stor skønsmæssig beføjelse. Navnlig er kriterierne for iværksættelse af 
proceduren og for den kvalitative vurdering ikke klart defineret, og kriterierne for valg af 
foranstaltninger og foranstaltningernes omfang er heller ikke fastlagt, og Kommissionen vil i 
sidste ende frit kunne beslutte, om den vil anvende en foranstaltning, hvilken foranstaltning 
der skal anvendes, og om en sådan foranstaltning vil kunne ophæves på et senere tidspunkt. 
Dette er så meget desto mere muligt, idet Kommissionens forslag ville blive anset for at være 
godkendt, medmindre Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal inden for en måned, 
forkaster det ("med omvendt kvalificeret flertal"). Derudover synes den foreslåede mekanisme 
at være uden retsgrundlag (artikel 322 i TEUF, som forslaget er baseret på, ville ikke være 
tilstrækkelig). Den lader også til at være disproportioneret, navnlig i forhold til artikel 7 i 
TEU, der kan omfatte lignende tilfælde af mangler med hensyn til retsstatsprincippet, og som 
afhængigt af omstændighederne kræver et flertal på fire femtedele i Rådet og enstemmighed i 
Det Europæiske Råd. Ordføreren foreslår derfor en anden mekanisme. Ordføreren er også 
kritisk over for, at der ikke blev foretaget en specifik høring af interessenter, og at der ikke 
blev foretaget nogen konsekvensanalyse i forbindelse med forberedelsen af forslaget til 
forordning. I forslaget foreslås det blandet andet, at ved direkte og indirekte forvaltning i 
henhold til finansforordningens artikel 62, litra a) og c), kan der kun anvendes 
foranstaltninger, når modtageren er en offentlig enhed. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, 
kan den pågældende EU-støtte ikke omfattes af nogen af de foranstaltninger, der henvises til i 
forslaget til forordning. Uden en konsekvensanalyse, der præciserer, hvor stor en del af 
Unionens budget, der fortsat ikke ville være omfattet af den foreslåede mekanismes 
beskyttelse, er det vanskeligt at fastslå dens potentielle fordele. Ordføreren undrer sig også 
over, hvorfor forslaget ikke indeholder nogen forpligtelse for Kommissionen til at vurdere 
muligheden for at ophæve foranstaltninger på eget initiativ og aflægge rapport om 
anvendelsen af den foreslåede forordning. På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren, at 
forslaget ændres som vist i det følgende. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget og 
Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Retsstaten er et af de 
grundprincipper, som Unionen bygger på. 
Som nævnt i artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union er disse 
medlemsstaternes fælles værdigrundlag.

(1) Unionen bygger på værdierne 
respekt for den menneskelige værdighed, 
frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten 
og respekt for menneskerettighederne, 
herunder rettighederne for personer, der 
tilhører mindretal. I overensstemmelse 
med artikel 2 og 7 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU) er 
medlemsstaterne og EU-institutionerne 
forpligtet til at respektere, beskytte og 
fremme disse værdier, der er fælles for 
alle medlemsstater i et samfund præget af 
pluralisme, ikke-forskelsbehandling, 
tolerance, retfærdighed, solidaritet og 
ligestilling mellem mænd og kvinder. 
Disse værdier rangordnes ikke på nogen 
måde i artikel 2 i TEU.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at tilpasse betragtningen til den faktiske ordlyd af 
artikel 2 i TEU.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Medlemsstaterne skal på behørig 
vis og oprigtigt samarbejde om de 
forpligtelser, der følger af et EU-
medlemskab, som anført i traktaten om 
Den Europæiske Union.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til retsstatsprincippet skal 
alle offentlige myndigheder handle inden 

(2) I henhold til retsstatsprincippet skal 
alle offentlige myndigheder handle inden 
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for lovens begrænsninger, i 
overensstemmelse med de demokratiske 
værdier og de grundlæggende rettigheder 
og under uafhængige og upartiske 
domstoles kontrol. Det kræver især, at 
principperne om legalitet7, retssikkerhed8, 
forbud mod vilkårlighed i den offentlige 
forvaltning9, magtens deling10 og effektiv 
retsbeskyttelse fra uafhængige domstoles 
side11 respekteres12.

for lovens begrænsninger, i 
overensstemmelse med de demokratiske 
værdier og de grundlæggende rettigheder 
og under uafhængige og upartiske 
domstoles kontrol. Det kræver især, at
principperne om legalitet7, retssikkerhed8, 
forbud mod vilkårlighed i den offentlige 
forvaltning9, magtens deling10 og effektiv 
retsbeskyttelse fra uafhængige domstoles 
side11 respekteres12.

_____________________________ _____________________________

7Domstolens dom af 29. april 2004, CAS 
Succhi di Frutta, C-496/99 
ECLI:EU:C:2004:236, præmis 63.

7 Domstolens dom af 29. april 2004, CAS 
Succhi di Frutta, C-496/99 
ECLI:EU:C:2004:236, præmis 63.

8Domstolens dom af 12. november 1981, 
Amministrazione delle finanze dello Stato 
mod Srl Meridionale Industria Salumi m.fl. 
Ditta Italo Orlandi & Figlio og Ditta 
Vincenzo Divella mod Amministrazione 
delle finanze dello Stato.  Forenede sager 
212 til 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, 
præmis 10.

8 Domstolens dom af 12. november 1981, 
Amministrazione delle finanze dello Stato 
mod Srl Meridionale Industria Salumi m.fl. 
Ditta Italo Orlandi & Figlio og Ditta 
Vincenzo Divella mod Amministrazione 
delle finanze dello Stato. Forenede sager 
212 til 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, 
præmis 10.

9Domstolens dom af 21. september 1989, 
Hoechst, forenede sager 46/87 og 227/88, 
ECLI:EU:C:1989:337, præmis 19.

9 Domstolens dom af 21. september 1989, 
Hoechst, forenede sager 46/87 og 227/88, 
ECLI:EU:C:1989:337, præmis 19.

10Domstolens dom af 10. november 2016, 
Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, præmis 36, 
Domstolens dom af 10. november 2016, 
PPU Poltorak, C-452/16, 
ECLI:EU:C:2016:858, præmis 35, og 
Domstolens dom af 22. December 2010, 
DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, 
præmis 58.

10 Domstolens dom af 10. november 2016, 
Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, præmis 36, 
Domstolens dom af 10. november 2016, 
PPU Poltorak, C-452/16, 
ECLI:EU:C:2016:858, præmis 35, og 
Domstolens dom af 22. december 2010, 
DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, 
præmis 58.

11Domstolens dom af 27. februar 2018, 
Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses mod Tribunal de Contas C-
64/16, ECLI:EU:C:2018:117, præmis 31, 
40-41.

11 Domstolens dom af 27. februar 2018, 
Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses mod Tribunal de Contas C-
64/16, ECLI:EU:C:2018:117, præmis 31, 
40-41; Domstolens dom af 25. juli 2018, 
LM, C-216/18, PPU, 
ECLI:EU:C:2018:586, præmis 63-67.

12Meddelelse fra Kommissionen om "En 
ny EU-retlig ramme for at styrke 
retsstatsprincippet", COM(2014) 158 final, 
bilag I.

12 Meddelelse fra Kommissionen om "En 
ny EU-retlig ramme for at styrke 
retsstatsprincippet", COM(2014) 158 final, 
bilag I.
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Begrundelse

Ændringsforslaget søger at tilpasse betragtningen til den seneste retspraksis fra Domstolen.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Retsvæsenets uafhængighed 
forudsætter navnlig, at det berørte organ 
kan udføre sine retslige funktioner 
fuldstændig uafhængigt og uden at være 
underlagt noget hierarkisk forhold eller stå 
i afhængighedsforhold til nogen og uden at 
modtage ordrer eller instrukser fra nogen, 
og at det således er beskyttet mod indgreb 
og pres udefra, der kan bringe dets 
medlemmers uafhængige bedømmelse i 
fare og påvirke deres afgørelser. 
Garantierne for uafhængighed og 
upartiskhed forudsætter, at der findes 
regler – om bl.a. organets sammensætning, 
medlemmernes udnævnelse og 
embedsperiode, tilfælde, hvor organets 
medlemmer kan vige deres sæde, tilfælde, 
hvor de har pligt til at vige deres sæde, 
samt tilfælde, hvor de kan afsættes – som 
gør det muligt at fjerne enhver rimelig tvivl 
i offentligheden om, at det nævnte organ er 
uimodtageligt for påvirkninger udefra og 
neutralt i forhold til de interesser, som står 
over for hinanden.

(7) Retsvæsenets uafhængighed 
forudsætter navnlig, at det berørte organ 
kan udføre sine retslige funktioner 
fuldstændig uafhængigt og uden at være 
underlagt noget hierarkisk forhold eller stå 
i afhængighedsforhold til nogen og uden at 
modtage ordrer eller instrukser fra nogen, 
og at det således er beskyttet mod indgreb 
og pres udefra, der kan bringe dets 
medlemmers uafhængige bedømmelse i 
fare og påvirke deres afgørelser. 
Retsvæsenets uafhængighed forudsætter 
også, at der skal være den samme afstand 
til tvistens parter og deres respektive 
interesser for så vidt angår tvistens 
genstand. Dette aspekt fordrer objektivitet 
og en fuldstændig mangel på interesse i 
sagens udfald ud over den strikte 
anvendelse af retsregler. Garantierne for 
uafhængighed og upartiskhed forudsætter, 
at der findes regler – om bl.a. organets 
sammensætning, medlemmernes 
udnævnelse og embedsperiode, tilfælde, 
hvor organets medlemmer kan vige deres 
sæde, tilfælde, hvor de har pligt til at vige 
deres sæde, samt tilfælde, hvor de kan 
afsættes – som gør det muligt at fjerne 
enhver rimelig tvivl i offentligheden om, at 
det nævnte organ er uimodtageligt for 
påvirkninger udefra og neutralt i forhold til 
de interesser, som står over for hinanden.

(Se ændringsforslag til betragtning 7a (ny) i forslaget)
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Begrundelse

Ændringsforslaget søger at tilpasse betragtningen til den seneste retspraksis fra Domstolen 
(se navnlig sag C-216/18, præmis 63-67).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Kravet om et uafhængigt 
retsvæsen betyder også, at den 
disciplinære ordning for dem, der har til 
opgave at træffe afgørelse i en tvist, skal 
frembyde de nødvendige garantier for at 
forebygge enhver risiko for, at den 
benyttes som et system for politisk kontrol 
af indholdet af retsafgørelser. 
Fastsættelse af regler, som både definerer, 
hvilken adfærd der udgør 
disciplinærforseelser, og hvilke 
sanktioner der konkret finder anvendelse, 
som foreskriver et uafhængigt organs 
indgriben i henhold til en procedure, der 
fuldt ud garanterer rettighederne i 
chartrets artikel 47 og 48, bl.a. retten til et 
forsvar, og som fastsætter en mulighed for 
at indbringe disciplinærorganers 
afgørelser for domstolene, udgør i denne 
forbindelse alle væsentlige garantier med 
henblik på at bevare den dømmende 
magts uafhængighed.

(Se ændringsforslag til betragtning 7 i forslaget)

Begrundelse

Ændringsforslaget søger at tilpasse betragtningen til den seneste retspraksis fra Domstolen 
(se navnlig sag C-216/18, præmis 63-67).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Kommissionen bør løbende kunne 
overvåge situationen med hensyn til 
opretholdelsen af retsstatsprincippet i 
medlemsstaterne, og der kunne etableres 
en EU-mekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder, som Europa-Parlamentet 
anmodede om i sin beslutning af 
25. oktober 20161a.

_________

1a Europa-Parlamentets beslutning af 25. 
oktober 2016 med henstillinger til 
Kommissionen om oprettelse af en EU-
mekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder (2015/2254(INL)), EUT C 215 
af 19.6.2018, s. 162-177.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Afsløringen af en generaliseret 
mangel kræver en kvalitativ vurdering fra 
Kommissionens side. Den vurdering kan
baseres på oplysninger fra alle tilgængelige 
kilder og anerkendte institutioner, herunder 
domme afsagt af EU-Domstolen, 
beretninger fra Revisionsretten samt 
konklusioner og henstillinger fra relevante 
internationale organisationer og netværk 
såsom Europarådets organer og de 
europæiske netværk af højesteretter og 
domstolsadministrationer.

(12) Afsløringen af en generaliseret 
mangel kræver en upartisk, gennemsigtig 
og kvalitativ vurdering fra Kommissionens 
side. Den vurdering bør baseres på 
oplysninger fra alle tilgængelige kilder og 
anerkendte institutioner, herunder 
betingelserne og tidspunktet for 
medlemsstaternes vedtagelse, 
gennemførelse og håndhævelse af de 
relevante kapitler i den gældende EU-ret, 
domme afsagt af EU-Domstolen, 
beretninger fra Revisionsretten, Europa-
Parlamentets beslutninger samt 
konklusioner og henstillinger fra relevante 
internationale organisationer og netværk 
såsom Europarådets organer og de 
europæiske netværk af højesteretter og 
domstolsadministrationer.



AD\1169808DA.docx 9/24 PE627.943v02-00

DA

(Se ændringsforslag til forslagets artikel 5, stk. 2)

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Det er vigtigt, at de legitime 
interesser hos de endelige modtagere og 
støttemodtagere under det program eller 
den fond, der er omfattet af 
foranstaltninger i tilfælde af 
generaliserede mangler for så vidt angår 
retsstatsprincippet i medlemsstaterne, 
beskyttes fuldt ud og ikke bør berøres af 
overtrædelser af regler, som de ikke er 
ansvarlige for. Kommissionen bør tage 
hensyn til den potentielle indvirkning på 
de endelige modtagere og støttemodtagere, 
når den foreslår sådanne 
foranstaltninger, og bør aktivt overvåge 
overholdelsen af medlemsstaternes retlige 
forpligtelse til fortsat at foretage 
betalinger efter Kommissionens 
vedtagelse af foranstaltninger i 
overensstemmelse med denne forordning.  
I tilfælde af en medlemsstats overtrædelse 
bør Kommissionen underrette de endelige 
modtagere eller modtagerne om deres 
rettigheder.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Inden den foreslår konkrete 
foranstaltninger, bør Kommissionen 
vurdere de mulige budgetmæssige 
virkninger af disse foranstaltninger for 
den pågældende medlemsstats nationale 
budget under behørig hensyntagen til 
principperne om proportionalitet og ikke-
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forskelsbehandling.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre en ensartet 
gennemførelse af denne forordning og i 
betragtning af betydningen af de finansielle 
virkninger af de foranstaltninger, der 
træffes i henhold til denne forordning, bør 
Rådet, der bør handle efter forslag fra 
Kommissionen, tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. For at lette 
vedtagelsen af afgørelser, der er 
nødvendige for at beskytte Unionens 
finansielle interesser, bør der gøres brug 
af omvendt kvalificeret flertalsafstemning.

(15) For at sikre en ensartet 
gennemførelse af denne forordning og i 
betragtning af betydningen af de finansielle 
virkninger af de foranstaltninger, der 
træffes i henhold til denne forordning, bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I betragtning af deres indvirkning 
på Unionens budget bør foranstaltninger, 
der indføres i henhold til denne 
forordning, først træde i kraft, når 
Europa-Parlamentet og Rådet har 
godkendt en overførsel til en 
budgetreserve af et beløb svarende til 
værdien af de vedtagne foranstaltninger. 
For at sikre en hurtig afgørelse om de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
beskytte Unionens finansielle interesser, 
bør sådanne overførsler anses for at være 
godkendt, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet, som træffer 
afgørelse med kvalificeret flertal, ændrer 
eller afviser dem inden for en fastsat frist.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Før den fremsætter forslag til 
vedtagelse af en foranstaltning i henhold til 
denne forordning, bør Kommissionen 
meddele den berørte medlemsstat, hvorfor 
den finder, at der i den pågældende 
medlemsstat kan eksistere en generaliseret 
mangel for så vidt angår 
retsstatsprincippet. Medlemsstaten bør 
have mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger hertil. Kommissionen og 
Rådet bør tage disse bemærkninger i 
betragtning.

(16) Før den fremsætter forslag til 
vedtagelse af en foranstaltning i henhold til 
denne forordning, bør Kommissionen 
meddele den berørte medlemsstat, hvorfor 
den finder, at der i den pågældende 
medlemsstat kan eksistere en generaliseret 
mangel for så vidt angår 
retsstatsprincippet. Kommissionen bør 
omgående underrette Europa-
Parlamentet og Rådet om meddelelsen og 
dens indhold. Den berørte medlemsstat
bør have mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger hertil. Kommissionen bør 
tage disse bemærkninger i betragtning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Rådet bør ophæve foranstaltninger 
med opsættende virkning for et forslag fra 
Kommissionen, hvis der i tilstrækkelig 
grad er blevet rettet op på den situation, der 
førte til de pågældende foranstaltninger.

(17) Kommissionen bør ophæve 
foranstaltninger med opsættende virkning 
og sende et forslag til Europa-Parlamentet 
og Rådet om helt eller delvist at frigive 
budgetreserven for de pågældende 
foranstaltninger, hvis der i tilstrækkelig 
grad er blevet rettet op på den situation, der 
førte til de pågældende foranstaltninger.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Kommissionen bør holde Europa-
Parlamentet underrettet om alle 

udgår
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foranstaltninger, der foreslås og vedtages 
i henhold til denne forordning —

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "retsstatsprincippet" den 
grundlæggende værdi på EU-plan, der er 
fastlagt i artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union, som omfatter 
legalitetsprincippet, der indebærer en 
gennemsigtig, ansvarlig, demokratisk og 
pluralistisk lovgivningsproces, 
retssikkerhed, forbud mod vilkårlighed i 
den offentlige forvaltning, effektiv 
retsbeskyttelse fra uafhængige domstoles 
side, herunder af grundlæggende 
rettigheder, magtens deling og lighed for 
loven

a) "retsstatsprincippet": skal her 
forstås som en henvisning til Unionens 
værdier, der er fastlagt i artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union, og i 
kriterierne for EU-medlemskab, jf. 
traktatens artikel 49; det omfatter 
legalitetsprincippet, der indebærer en 
gennemsigtig, ansvarlig, demokratisk og 
pluralistisk lovgivningsproces, 
retssikkerhed, forbud mod vilkårlighed i 
den offentlige forvaltning, effektiv 
retsbeskyttelse fra uafhængige og 
upartiske domstoles side, herunder af 
grundlæggende rettigheder, magtens deling 
og lighed for loven

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a

Overvågning

Kommissionen overvåger løbende og 
vurderer den korrekte gennemførelse af 
EU-retten og respekten for 
retsstatsprincippet.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger Betingelser for beskyttelse af Unionens 
budget

(Se ændringsforslag til forslagets artikel 3, 4 og 5)

Begrundelse

Overskriften til denne artikel bør tilpasses dens faktiske indhold.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) et effektivt og rettidigt samarbejde 
med Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig og Den Europæiske 
Anklagemyndighed i forbindelse deres 
undersøgelser eller retsforfølgning i 
henhold til deres respektive retsakter og 
princippet om loyalt samarbejde.

f) et effektivt og rettidigt samarbejde 
med Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig og, under 
forudsætning af den berørte medlemsstats 
deltagelse, Den Europæiske 
Anklagemyndighed i forbindelse deres 
undersøgelser eller retsforfølgning i 
henhold til deres respektive retsakter og 
princippet om loyalt samarbejde.

Begrundelse

Ikke alle medlemsstater deltager i samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) det at bringe en medlemsstats evne 
til at overholde forpligtelserne i 
forbindelse med EU-medlemskab i fare, 
herunder evnen til effektivt at kunne 
gennemføre de regler, standarder og 
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politikker, der udgør EU-retten.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningernes indhold Foranstaltninger til beskyttelse af 
Unionens budget

(Se ændringsforslag til forslagets artikel 3, 4 og 5)

Begrundelse

Overskriften til denne artikel bør tilpasses dens faktiske indhold. 

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan træffes en eller flere af 
følgende passende foranstaltninger,

1. Når betingelserne i artikel 3 er 
opfyldt, kan der træffes en eller flere af 
følgende foranstaltninger

(Se ændringsforslag til forslagets artikel 3 og 5)

Begrundelse

Der foreslås en mere præcis formulering.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) hvis det er relevant, suspenderes 
den indirekte forvaltning, og 
gennemførelsen sker ved direkte 
forvaltning i stedet
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Begrundelse

Med denne ændring foreslås en yderligere foranstaltning for at beskytte Unionens budget.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medmindre afgørelsen om 
vedtagelse af foranstaltningerne fastsætter 
andet, berører indførelsen af passende 
foranstaltninger ikke forpligtelsen for de i 
stk. 1, litra a), nævnte offentlige enheder 
eller for de i stk. 1, litra b), nævnte 
medlemsstater til at gennemføre det 
program eller den fond, der berøres af 
foranstaltningen, særlig ikke forpligtelsen 
til at foretage betalinger til endelige 
modtagere.

2. Indførelsen af de foranstaltninger, 
der henvises til i stk. 1, berører ikke 
forpligtelsen for de i stk. 1, litra a), nævnte
offentlige enheder eller for de i stk. 1, litra 
b), nævnte medlemsstater til at gennemføre 
det program eller den fond, der berøres af 
foranstaltningen, særlig ikke forpligtelsen 
til at foretage betalinger til endelige 
modtagere. Kommissionen overvåger 
aktivt, om de endelige modtageres og 
støttemodtagernes juridiske rettigheder 
respekteres. Hvis Kommissionen 
konstaterer, at den pågældende 
medlemsstat ikke opfylder sin forpligtelse 
til at sikre de endelige modtageres eller 
støttemodtagernes betalinger, og deres 
legitime interesser ikke respekteres, 
træffer den alle passende foranstaltninger 
til at bistå de endelige modtagere eller 
støttemodtagerne med at gøre deres krav 
gældende. Artikel 68, stk. 1, litra b), i 
forordning (EU, Euratom) nr. XXXX 
(forordningen om fælles bestemmelser) 
finder ikke anvendelse.

(Se ændringsforslag til forslagets artikel 3 og 5)

Begrundelse

I sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste flerårige finansielle ramme fandt 
Parlamentet, at "de endelige modtagere af midler fra Unionens budget på ingen måde bør 
berøres af overtrædelser af reglerne, som de ikke er ansvarlige for" (se punkt 119). Artikel 
68, stk. 1, litra b), i forslaget til forordning om fælles bestemmelser (COM (2018)375) – som 
fastsætter, at det er den nationale myndighed, som skal sikre, at støttemodtageren modtager 
betaling, forudsat at der er midler til rådighed – bør derfor ikke finde anvendelse i det 
foreliggende tilfælde.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De foranstaltninger, der træffes, 
skal stå i et rimeligt forhold til arten, 
alvoren og omfanget af den generaliserede 
mangel for så vidt angår 
retsstatsprincippet. De skal så vidt muligt 
være rettet mod de EU-foranstaltninger, 
der berøres eller potentielt berøres af den 
pågældende mangel.

3. De foranstaltninger, der træffes, 
skal stå i et rimeligt forhold til arten, 
alvoren, varigheden og omfanget af den 
generaliserede mangel for så vidt angår 
retsstatsprincippet. De skal så vidt muligt 
være rettet mod de EU-foranstaltninger, 
der berøres eller potentielt berøres af den 
pågældende mangel.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når Kommissionen finder, at der 
er rimelig grunde til at mene, at 
betingelserne i artikel 3 er opfyldt, sender 
den en skriftlig meddelelse herom til den 
pågældende medlemsstat, hvori den 
redegør for de forhold, på hvilke den 
baserede sin konstatering.

1. Når Kommissionen har rimelig 
grund til at mene, at betingelserne i 
artikel 3 er opfyldt, sender den en skriftlig 
meddelelse herom til den pågældende 
medlemsstat, hvori den redegør for de 
forhold, på hvilke den baserede sin 
konstatering. Kommissionen underretter 
straks Europa-Parlamentet og Rådet om 
enhver meddelelse af denne art og dens 
indhold.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan tage hensyn til 
alle relevante oplysninger, herunder 
afgørelser fra EU-Domstolen, beretninger 
fra Revisionsretten samt konklusioner og 
henstillinger fra relevante internationale 
organisationer.

2. Inden Kommissionen sender en 
skriftlig meddelelse i henhold til stk. 1, 
tager den hensyn til alle relevante 
oplysninger, herunder betingelserne og 
tidspunktet for medlemsstaternes 
vedtagelse, gennemførelse og 
håndhævelse af de relevante kapitler i den 
gældende EU-ret, når sådanne foreligger 
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afgørelser fra EU-Domstolen, beretninger 
fra Revisionsretten og Europa-
Parlamentets beslutninger. Den skal også 
tage hensyn til konklusioner og 
henstillinger fra relevante internationale 
organisationer, og navnlig:

i) Venedigkommissionens tjekliste 
for retsstatsprincippet,

ii) Europarådets henstilling CM/Rec 
(2010)12 om dommere: uafhængighed, 
effektivitet og ansvar ("Judges: 
independence, efficiency and 
responsibilities")

iii) Venedigkommissionens rapport 
om retssystemets uafhængighed, del I om 
dommernes uafhængighed (CDL-
AD(2010)004), 

iv) Venedigkommissionens rapport, 
del II om anklagemyndigheden (CDL-
AD(2010)040), og

v) de relevante evaluerings- og 
overholdelsesrapporter fra 
Sammenslutningen af Stater mod 
Korruption (Greco).

Begrundelse

Klarere specifikationer for de mulige vejledninger kunne forbedre den foreslåede mekanismes 
gennemsigtighed, sporbarhed og muligheden for revision samt retssikkerheden og mindske 
vilkårligheden i de beføjelser, der tillægges Kommissionen. 

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den berørte medlemsstat 
forelægger alle nødvendige oplysninger og 
kan fremsætte bemærkninger inden for en 
af Kommissionen fastsat frist, der ikke må 
være mindre end en måned regnet fra 
datoen for meddelelsen af konstateringen. I 
sine bemærkninger kan medlemsstaten 
foreslå, at der træffes afhjælpende 
foranstaltninger.

4. Den berørte medlemsstat 
forelægger alle de nødvendige oplysninger 
og kan fremsætte bemærkninger inden for 
en af Kommissionen fastsat frist, der ikke 
må være kortere end 1 måned eller 
længere end 3 måneder regnet fra datoen 
for meddelelsen af konstateringen. I sine 
bemærkninger kan medlemsstaten foreslå, 
at der træffes afhjælpende foranstaltninger.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tager hensyn til de 
modtagne oplysninger og alle 
bemærkninger fra den berørte medlemsstat 
samt til tilstrækkeligheden af foreslåede 
afhjælpende foranstaltninger, når den 
beslutter, om den vil fremsætte et forslag 
til afgørelse om passende foranstaltninger

5. Kommissionen tager hensyn til de 
modtagne oplysninger og alle 
bemærkninger fra den berørte medlemsstat 
samt til tilstrækkeligheden af foreslåede 
afhjælpende foranstaltninger, når den 
beslutter, om den vil vedtage en afgørelse 
om passende foranstaltninger

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når Kommissionen finder, at den 
generaliserede mangel for så vidt angår 
retsstatsprincippet er fastslået, forelægger
den Rådet et forslag til en 
gennemførelsesretsakt om passende 
foranstaltninger.

6. Når Kommissionen finder, at den 
generaliserede mangel for så vidt angår 
retsstatsprincippet er fastslået, vedtager
den en afgørelse om de foranstaltninger, 
der er omhandlet i artikel 4, ved hjælp af 
en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Samtidig med at Kommissionen 
vedtager sin afgørelse, forelægger den 
Europa-Parlamentet og Rådet et forslag 
om overførsel af et beløb til en 
budgetreserve svarende til værdien af de 
vedtagne foranstaltninger. Uanset artikel 
31, stk. 4 og 6, i finansforordningen 
behandler Europa-Parlamentet og Rådet 
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forslaget om overførsel senest fire uger 
efter begge institutioners modtagelse 
heraf. Forslaget om overførsel anses for 
at være godkendt, medmindre Europa-
Parlamentet med et flertal af de afgivne 
stemmer, eller Rådet, med kvalificeret 
flertal, ændrer eller forkaster det. 
Afgørelsen træder i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet forkaster 
forslaget om overførsel inden for denne 
frist. Hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ændrer forslaget om overførsel, 
finder finansforordningens artikel 31, stk. 
8, anvendelse.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. I det forslag, der forelægges i 
henhold til stk. 6, sikrer Kommissionen, at 
de legitime interesser hos de endelige 
modtagere eller modtagerne under det 
program eller den fond, der er berørt af 
foranstaltningen, beskyttes fuldt ud. 
Kommissionen bør også vurdere de 
mulige budgetmæssige virkninger af en 
reduktion af EU-støtte til den pågældende 
medlemsstats nationale budget under 
behørig hensyntagen til principperne om 
proportionalitet og ikke-
forskelsbehandling.

(Se ændringsforslag til forslagets artikel 3 og 4)

Begrundelse

I sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste flerårige finansielle ramme fandt 
Parlamentet, at "de endelige modtagere af midler fra Unionens budget på ingen måde bør 
berøres af overtrædelser af reglerne, som de ikke er ansvarlige for", at "EU's budget ikke er 
det rette instrument til at løse problemerne med den manglende overholdelse af artikel 2 i 
TEU", og "at eventuelle finansielle konsekvenser bør bæres af medlemsstaten, uafhængigt af 
gennemførelsen af budgettet" (jf. punkt 119).
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Afgørelsen betragtes som vedtaget 
af Rådet, medmindre det med kvalificeret 
flertal beslutter at forkaste 
Kommissionens forslag senest en måned 
efter Kommissionens vedtagelse heraf.

udgår

(Se ændringsforslag til forslagets betragtning 15)

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Rådet kan med kvalificeret flertal 
ændre Kommissionens forslag og vedtage 
den ændrede tekst som en rådsafgørelse.

udgår

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den berørte medlemsstat kan til 
enhver tid forelægge Kommissionen 
dokumentation for, at den generaliserede 
mangel for så vidt angår retsstatsprincippet 
er blevet afhjulpet eller er ophørt med at 
eksistere.

1. Den berørte medlemsstat kan til 
enhver tid forelægge Kommissionen 
dokumentation for, at den generaliserede 
mangel for så vidt angår retsstatsprincippet 
i tilstrækkelig grad er blevet afhjulpet eller 
er ophørt med at eksistere.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen foretager en vurdering af 
situationen i den berørte medlemsstat. Når 
først de generaliserede mangler for så vidt 
angår retsstatsprincippet, på grundlag af 
hvilke de relevante foranstaltninger blev 
truffet, helt eller delvist ophører med at 
eksistere, forelægger Kommissionen Rådet 
et forslag til afgørelse om fuldstændig eller 
delvis ophævelse af disse foranstaltninger. 
Proceduren i artikel 5, stk. 2, 4, 5, 6 og 7, 
finder anvendelse.

Kommissionen vurderer på anmodning af 
den berørte medlemsstat eller på eget 
initiativ situationen i den pågældende
medlemsstat. Når først de generaliserede 
mangler for så vidt angår 
retsstatsprincippet, på grundlag af hvilke 
de pågældende foranstaltninger blev 
truffet, helt eller delvist ophører med at 
eksistere, vedtager Kommissionen en
afgørelse om fuldstændig eller delvis 
ophævelse af disse foranstaltninger. 
Samtidig forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet et forslag 
om helt eller delvis at frigive den 
budgetreserve, der vedrører de vedtagne 
foranstaltninger. Proceduren i artikel 5, 
stk. 2, 4, 5, 6, 6a og 6b, finder anvendelse.

Begrundelse

Kommissionen bør kunne handle på eget initiativ og ikke kun efter anmodning af den berørte 
medlemsstat. Der foreslås også en mere præcis formulering.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår

Underretning af Europa-Parlamentet

Kommissionen underretter øjeblikkeligt 
Europa-Parlamentet om alle 
foranstaltninger, der foreslås eller 
vedtages i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a

Rapportering

Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af denne forordning, navnlig 
om effektiviteten af eventuelle vedtagne 
foranstaltninger senest fem år efter dens 
ikrafttræden.

Rapporten ledsages om nødvendigt af 
passende forslag.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende. Den 
anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.
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