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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. minder om sin beslutning af 
14. marts 2018 om den næste FFR: 
Forberedelse af Parlamentets holdning til 
den flerårige finansielle ramme efter 
20201a; gentager sin støtte til programmer 
på områderne kultur, uddannelse, medier, 
ungdom, sport, demokrati, medborgerskab 
og civilsamfund, som klart har vist deres 
merværdi på europæisk plan og nyder 
vedvarende popularitet blandt 
modtagerne; gentager, at der kun kan 
opnås en stærkere og mere ambitiøs 
Union, hvis den tildeles flere bevillinger; 
opfordrer derfor til, at der fortsat ydes 
støtte til de eksisterende politikker, at der 
afsættes flere midler til Unionens 
flagskibsprogrammer, og at yderligere 
ansvarsområder modsvares af 
supplerende finansielle midler;

_____________

1a Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0075

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19 a) Det er vigtigt at sikre en forsvarlig 
økonomisk forvaltning af programmet og 
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en så effektiv og brugervenlig 
gennemførelse af det som muligt, samtidig 
med at retssikkerheden og adgangen til 
programmet for alle deltagere sikres.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19 b) En bedre gennemførelse og 
kvalitet af udgifterne bør være 
hovedprincipperne bag opfyldelsen af 
programmets målsætninger, samtidig med 
at der sikres optimal udnyttelse af de 
finansielle ressourcer;

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24 a) Forslaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om beskyttelse af 
Unionens budget i tilfælde af generelle 
mangler med hensyn til retsstatsprincippet 
i medlemsstaterne har til formål at give 
Unionen mulighed for at beskytte sit 
budget bedre, når svagheder på 
retsstatsområdet forringer eller truer med 
at svække den forsvarlige økonomisk 
forvaltning af Unionens finansielle 
interesser. Det bør supplere programmet 
for retlige anliggender, hvis rolle er en 
anden, nemlig at støtte udviklingen af et 
europæisk retsområde baseret på 
retsstatsprincippet og gensidig tillid, og 
sikre, at borgerne kan nyde deres 
rettigheder.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2021-2027 er på 305 000 000 
EUR i løbende priser.

1. I henhold til [henvisning opdateres 
om nødvendigt i overensstemmelse med 
den nye interinstitutionelle aftale: punkt 
17 i den interinstitutionelle aftale af 2. 
december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig 
økonomisk forvaltning] udgør 
finansieringsrammen for gennemførelsen 
af programmet for perioden 2021-2027, 
som udgør det primære 
referencegrundlag for 
budgetmyndigheden under den årlige 
budgetprocedure, 316 000 000 EUR i 
2018-priser (356 000 000 EUR i løbende 
priser).

Begrundelse

Det foreslås, at finansieringsrammen ændres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 
beslutninger af 14. marts og 30. maj om den næste flerårige finansielle ramme baseret på en 
foreløbig teknisk fordeling pr. program, som kan underkastes yderligere tilpasninger, 
samtidig med at den respekterer Europa-Parlamentets overordnede holdning som fastsat i 
disse beslutninger og det samlede niveau på 1,3 % af BNI for EU-27.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En foranstaltning, som der er ydet 
støtte til inden for rammerne af 
programmet, kan også opnå støtte fra andre 
EU-programmer, herunder midler under 
delt forvaltning, forudsat at støtten ikke 

1. En foranstaltning, som der er ydet 
støtte til inden for rammerne af 
programmet, kan også opnå støtte fra andre 
EU-programmer, herunder midler under 
delt forvaltning, forudsat at støtten ikke 
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ydes for at dække de samme omkostninger. 
[Den samlede finansiering kan ikke 
overstige de samlede støtteberettigede 
omkostninger til foranstaltningen og 
støtten fra forskellige EU-programmer kan 
blive beregnet på et pro-rata grundlag].

ydes for at dække de samme omkostninger, 
og dobbeltfinansiering af midler undgås 
gennem angivelse af 
finansieringskilderne for hver 
udgiftskategori i overensstemmelse med 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning. [Den samlede finansiering kan 
ikke overstige de samlede støtteberettigede 
omkostninger til foranstaltningen og 
støtten fra forskellige EU-programmer kan 
blive beregnet på et pro-rata grundlag].

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler 
anerkender EU-midlernes oprindelse og 
sikrer synligheden af disse (navnlig ved 
fremstød for foranstaltningerne og disses 
resultater) ved hjælp af sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

1. Modtagere af EU-midler 
anerkender EU-midlernes oprindelse og 
sikrer synligheden af disse (navnlig ved 
fremstød for foranstaltningerne og disses 
resultater) ved hjælp af sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden, hvilket viser 
EU-merværdien og hjælper 
Kommissionen med at indsamle data med 
henblik på at øge den budgetmæssige 
gennemsigtighed.
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