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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget forelægger Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Det er i forbindelse med 
udvælgelsen af projekter nødvendigt at 
sikre en resultatorienteret tilgang.
Medlemsstaterne bør med henblik herpå 
foretage en sammenligning af 
finansieringsansøgningerne og evaluere 
resultaterne på grundlag af de relevante 
indikatorer, der indgår i projektet.
Udvælgelsen af projekter bør baseres på 
en direkte sammenligning af ansøgninger, 
så man undgår anvendelse af "først til 
mølle"-princippet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der bør ske en yderligere 
optimering af mekanismerne til sikring af 
sammenhængen mellem EU-
finansieringspolitikker og Unionens 
økonomiske styring, der bl.a. giver 
Kommissionen mulighed for at fremsætte 
forslag til Rådet om at suspendere alle eller 
en del af forpligtelserne for et eller flere af 
programmerne i en medlemsstat, hvis den 
pågældende medlemsstat forsømmer at 
træffe effektive foranstaltninger, som led i 

(20) Der bør ske en yderligere 
optimering af mekanismerne til sikring af 
sammenhængen mellem EU-
finansieringspolitikker og Unionens 
økonomiske styring, der bl.a. giver 
Kommissionen mulighed for at fremsætte 
forslag til Rådet om at suspendere alle eller 
en del af forpligtelserne for et eller flere af 
programmerne i en medlemsstat, hvis den 
pågældende medlemsstat forsømmer at 
træffe effektive foranstaltninger, som led i 
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den økonomiske styringsproces. For at 
sikre en ensartet gennemførelse og i 
betragtning af betydningen af de finansielle 
virkninger af de foranstaltninger, der 
træffes, bør Rådet tillægges 
gennemførelsesbeføjelser og handle efter 
forslag fremsat af Kommissionen. For at 
lette vedtagelsen af afgørelser, der er 
nødvendige for at sikre effektive 
foranstaltninger som led i den økonomiske 
styringsproces, bør der gøres brug af 
omvendt kvalificeret flertal.

den økonomiske styringsproces. For at 
sikre en ensartet gennemførelse og i 
betragtning af betydningen af de finansielle 
virkninger af de foranstaltninger, der 
træffes, bør Rådet tillægges 
gennemførelsesbeføjelser og handle efter 
forslag fremsat af Kommissionen og efter 
høring af Europa-Parlamentet. For at lette 
vedtagelsen af afgørelser, der er 
nødvendige for at sikre effektive 
foranstaltninger som led i den økonomiske 
styringsproces, bør der gøres brug af 
omvendt kvalificeret flertal.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at undersøge programmernes 
performance bør medlemsstaten nedsætte 
overvågningsudvalg. Hvad angår EFRU, 
ESF+ og Samhørighedsfonden, bør de 
årlige gennemførelsesrapporter erstattes af 
en årlig struktureret politisk dialog baseret 
på de seneste oplysninger og data om 
programgennemførelsen, som stilles til 
rådighed af medlemsstaten.

(27) For at undersøge programmernes 
performance bør medlemsstaten i fuld 
gennemsigtighed nedsætte 
overvågningsudvalg. Hvad angår EFRU, 
ESF+ og Samhørighedsfonden, bør de 
årlige gennemførelsesrapporter erstattes af 
en årlig struktureret politisk dialog baseret 
på de seneste oplysninger og data om 
programgennemførelsen, som stilles til 
rådighed af medlemsstaten.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) For at muliggøre en øjeblikkelig 
anvendelse af faste takster bør alle faste 
takster, der er fastlægges i medlemsstaterne 
i perioden 2014-2020 baseret på en rimelig, 
retfærdig og verificerbar 
beregningsmetode, fortsat anvendes for 
lignende operationer, der støttes i henhold 
til denne forordning, uden at der kræves en 

(35) For at muliggøre en øjeblikkelig 
anvendelse af faste takster bør alle faste 
takster, der er fastlægges i medlemsstaterne 
i perioden 2014-2020 baseret på en rimelig, 
retfærdig og verificerbar 
beregningsmetode, fortsat anvendes for 
lignende operationer, der støttes i henhold 
til denne forordning, uden at der kræves en 
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ny beregningsmetode. ny beregningsmetode, dog med behørig 
hensyntagen til inflationen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45a) Med henblik på bekæmpelse af 
grænseoverskridende svig med 
programmerne bør der etableres et hurtigt 
og effektivt system til udveksling af 
oplysninger ved hjælp af gensidig 
administrativ bistand mellem kompetente 
myndigheder, som vil gøre det muligt at 
foretage krydskontrol af regnskaber for 
transaktioner mellem to eller flere 
medlemsstater for derved at sikre en 
horisontal og samlet tilgang til beskyttelse 
af medlemsstaternes finansielle interesser.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) En lempelse af verificerings- og 
revisionskravene bør være mulig, hvis der 
er sikkerhed for, at programmet har 
fungeret effektivt i de seneste to år i træk, 
da dette viser, at fondene gennemføres 
effektivt over en længere periode.

(52) En lempelse af verificerings- og 
revisionskravene bør være mulig, hvis der 
er sikkerhed for, at programmet har 
fungeret effektivt i de seneste to år i træk, 
da dette viser, at fondene gennemføres 
effektivt over en længere periode, samtidig 
med at muligheden for stikprøvekontrol 
og uanmeldt kontrol bevares.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(58) Medlemsstaterne bør også 
forebygge, opdage og effektivt behandle 
enhver uregelmæssighed, herunder svig 
begået af støttemodtagerne. Desuden kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/201318 og forordning (EF, 
Euratom) nr. 2988/9519 og (Euratom, EF) 
nr. 2185/9620, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader EU's 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. 
forordning (EU) 2017/193921, efterforske 
og retsforfølge svig og andre strafbare 
handlinger, der skader Unionens finansielle 
interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137122 om strafferetlig bekæmpelse 
af svig rettet mod Den Europæiske Unions 
finansielle interesser. Medlemsstaterne bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger, så 
alle personer eller enheder, som modtager 
EU-midler, samarbejder fuldt ud om at 
beskytte Unionens finansielle interesser, 
giver Kommissionen, Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig OLAF), 
Den Europæiske Anklagemyndighed 
(EPPO) og Den Europæiske Revisionsret 
de fornødne rettigheder og den fornødne 
adgang og sikrer, at tredjeparter, der er 
involveret i gennemførelsen af EU-midler, 
giver tilsvarende rettigheder. 
Medlemsstaterne bør rapportere til 
Kommissionen om konstaterede tilfælde af 
uregelmæssigheder, herunder svig, og om 
deres opfølgning heraf samt om 
opfølgningen af OLAF's undersøgelser.

(58) Medlemsstaterne bør også 
forebygge, opdage og effektivt behandle 
enhver uregelmæssighed, herunder svig 
begået af støttemodtagerne. Desuden kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/201318 og forordning (EF, 
Euratom) nr. 2988/9519 og (Euratom, EF) 
nr. 2185/9620, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
uregelmæssige forhold, der skader EU's 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. 
forordning (EU) 2017/193921, efterforske 
og retsforfølge svig og andre strafbare 
handlinger, der skader Unionens finansielle 
interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137122 om strafferetlig bekæmpelse 
af svig rettet mod Den Europæiske Unions 
finansielle interesser. Medlemsstaterne bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger, så 
alle personer eller enheder, som modtager 
EU-midler, samarbejder fuldt ud om at 
beskytte Unionens finansielle interesser, 
giver Kommissionen, Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig OLAF), 
Den Europæiske Anklagemyndighed 
(EPPO) og Den Europæiske Revisionsret 
de fornødne rettigheder og den fornødne 
adgang og sikrer, at tredjeparter, der er 
involveret i gennemførelsen af EU-midler, 
giver tilsvarende rettigheder. 
Medlemsstaterne bør rapportere til 
Kommissionen om konstaterede tilfælde af 
uregelmæssigheder, herunder svig, og om 
deres opfølgning heraf samt om 
opfølgningen af OLAF's undersøgelser.

_________________ _________________

18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom ) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 

18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
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Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

19 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

19 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

20 Rådets forordning (Euratom, EF) nr.
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

20 Rådets Forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15,11,1996, s. 2).

21 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

21 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29)

22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 

(70) Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører 
gennemsigtige og relevante høringer under 
sit forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
om bedre lovgivning af 13. april 2016. For 
at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
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i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) "outputindikator": en indikator til at 
måle interventionens specifikke resultater

(12) "outputindikator": en kvalitativ 
eller kvantitativ indikator til at måle 
interventionens specifikke resultater

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) "resultatindikator": en indikator til 
at måle virkningerne på kort sigt af de 
støttede interventioner, med særligt henblik 
på de direkte adressater, målgruppen eller 
brugerne af infrastrukturen

(13) "resultatindikator": en kvalitativ 
eller kvantitativ indikator til at måle 
virkningerne på kort sigt af de støttede 
interventioner, med særligt henblik på de 
direkte adressater, målgruppen eller 
brugerne af infrastrukturen

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med princippet 
om flerniveaustyring inddrager 
medlemsstaterne de pågældende partnere i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftaler under 
forberedelsen og gennemførelsen af 
programmerne, herunder gennem 
deltagelse i overvågningsudvalgene i 
overensstemmelse med artikel 34.

2. I overensstemmelse med princippet 
om flerniveaustyring inddrager og 
respekterer medlemsstaterne de 
pågældende partnere i udarbejdelsen af 
partnerskabsaftaler under forberedelsen og 
gennemførelsen af programmerne, 
herunder gennem deltagelse i 
overvågningsudvalgene i 
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overensstemmelse med artikel 34.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen giver senest den 31. 
juli 2020 på samme tid Europa-
Parlamentet og Rådet meddelelse om den 
i stk. 3 i denne artikel omhandlede 
delegerede retsakt om en europæisk 
adfærdskodeks for partnerskaber. Den 
delegerede retsakt må ikke fastsætte en 
anvendelsesdato, som ligger forud for 
datoen for dens vedtagelse.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. En overtrædelse af enhver 
forpligtelse, der er pålagt medlemsstaterne 
enten ved nærværende artikel eller ved 
delegeret retsakt (EU) nr. 240/2014, udgør 
ikke en uregelmæssighed, som resulterer i 
en finansiel korrektion i medfør af artikel 
98.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Mindst en gang om året hører 
Kommissionen de organisationer, som 
repræsenterer partnerne på EU-plan, om 
gennemførelsen af programmerne.

4. Mindst en gang om året hører 
Kommissionen de organisationer, som 
repræsenterer partnerne på EU-plan, om 
gennemførelsen af programmerne og 
underretter Europa-Parlamentet og Rådet 
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om resultatet.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) de beløb, der skal bidrage til 
InvestEU pr. fond og pr. regionskategori

(e) når det er berettiget, de beløb, der 
skal bidrage til InvestEU pr. fond og pr. 
regionskategori

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vurderer 
partnerskabsaftalen og dens 
overensstemmelse med denne forordning 
og de fondsspecifikke regler. 
Kommissionen tager ved vurderingen 
navnlig hensyn til relevante 
landespecifikke henstillinger.

1. Kommissionen vurderer 
partnerskabsaftalen og dens 
overensstemmelse med denne forordning 
og de fondsspecifikke regler. 
Kommissionen tager ved vurderingen 
navnlig hensyn til relevante 
landespecifikke henstillinger og 
respekterer principperne om partnerskab 
og flerniveaustyring.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I tilfælde af uoverensstemmelse 
mellem Kommissionen og en medlemsstat 
med hensyn til anvendeligheden af en 
grundforudsætning for det specifikke mål 
eller et programs prioriteter eller 
opfyldelsen af disse skal Kommissionen 
bevise anvendeligheden eller den 
manglende opfyldelse i form af en 
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begrundet udtalelse.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Kommissionen skal straks ophæve 
suspensionen af mellemliggende 
betalinger til en prioritet, når en 
medlemsstat har gennemført de 
foranstaltninger til opfyldelse af de 
grundforudsætninger, der finder 
anvendelse på det pågældende program, 
og som ikke var blevet opfyldt på 
tidspunktet for Kommissionens afgørelse 
om suspension. Den skal også straks 
ophæve suspensionen, når den berørte 
grundforudsætning som følge af en 
ændring af det program, der vedrører den 
berørte prioritet, ikke længere finder 
anvendelse.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) relevansen af de indikatorer, der 
er anvendt hidtil.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis medlemsstaten ikke træffer 
effektive foranstaltninger som reaktion på 
en anmodning fremsat i 
overensstemmelse med stk. 1 inden for de 

udgår
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tidsfrister, der er fastsat i stk. 3 og 4, kan 
Kommissionen suspendere en del af eller 
alle betalingerne til de pågældende 
programmer eller prioriteter i 
overensstemmelse med artikel 91.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fremsætter et forslag til 
Rådet om at suspendere alle eller en del af 
forpligtelserne eller betalingerne for et 
eller flere af en medlemsstats programmer, 
hvis:

Kommissionen fremsætter et forslag til 
Rådet om at suspendere alle eller en del af
forpligtelserne for et eller flere af en 
medlemsstats programmer, hvis:

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der foretages fortrinsvis suspension af 
forpligtelser; betalinger suspenderes kun, 
når der kræves øjeblikkelig handling og i 
tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse. En suspension af betalinger 
finder anvendelse på 
betalingsanmodninger indgivet for de 
berørte programmer efter datoen for 
afgørelsen om suspension.

udgår

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et forslag fra Kommissionen vedrørende 
suspension af forpligtelser anses for at 
være vedtaget af Rådet, medmindre Rådet 

Et forslag fra Kommissionen vedrørende 
suspension af forpligtelser anses for at 
være vedtaget af Rådet, medmindre Rådet 
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ved en gennemførelsesretsakt med 
kvalificeret flertal vedtager at forkaste 
Kommissionens forslag senest en måned
efter dets forelæggelse.

ved en gennemførelsesretsakt med 
kvalificeret flertal vedtager at forkaste 
Kommissionens forslag senest tre måneder
efter dets forelæggelse.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet vedtager en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt om et forslag fra 
Kommissionen, jf. stk. 7, vedrørende 
suspension af betalinger.

udgår

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Omfanget og niveauet af 
suspensionen af forpligtelser eller 
betalinger skal være forholdsmæssigt, 
overholde princippet om ligebehandling af 
medlemsstaterne og tage hensyn til den 
pågældende medlemsstats økonomiske og 
sociale forhold, herunder navnlig niveauet 
ledighed, fattigdom eller social udstødelse i 
medlemsstaten set i forhold til EU-
gennemsnittet og suspensionens virkninger 
for den pågældende medlemsstats 
økonomi. Der skal specifikt tages hensyn 
til suspensioners indvirkning på 
programmer, som er af afgørende 
betydning for håndteringen af ugunstige 
økonomiske eller sociale forhold.

9. Omfanget og niveauet af 
suspensionen af forpligtelser skal være 
forholdsmæssigt, overholde princippet om 
ligebehandling af medlemsstaterne og tage 
hensyn til den pågældende medlemsstats 
økonomiske og sociale forhold, herunder 
navnlig niveauet ledighed, fattigdom eller 
social udstødelse i medlemsstaten set i 
forhold til EU-gennemsnittet og 
suspensionens virkninger for den 
pågældende medlemsstats økonomi. Der 
skal specifikt tages hensyn til 
suspensioners indvirkning på programmer, 
som er af afgørende betydning for 
håndteringen af ugunstige økonomiske 
eller sociale forhold.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 10 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af vedvarende manglende 
overholdelse kan suspensionen af 
forpligtelser overstige de maksimale 
procentsatser, der er fastsat i første afsnit.

I tilfælde af vedvarende manglende 
overholdelse er suspensionen af 
forpligtelser underlagt et loft på det 
dobbelte af de maksimale procentsatser, 
der er fastsat i første afsnit.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 11 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En afgørelse om ophævelse af 
suspensionen af betalinger træffes af 
Rådet efter forslag fra Kommissionen, når 
de relevante betingelser i første afsnit er 
opfyldt.

udgår

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Proceduren i artikel 7 til 11 finder 
kun anvendelse, når

a) der allerede er indført værktøjer til 
økonomisk styring

b) disse værktøjer har vist sig at være 
utilstrækkelige til at forbedre den 
makroøkonomiske og finanspolitiske 
stabilitet, og

c) et af de i stk. 7, litra a)-e), 
omhandlede tilfælde bringer udgifterne til 
samhørighedspolitikken i den pågældende 
medlemsstat i fare.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning



AD\1165360DA.docx 15/18 PE628.627v01-00

DA

Artikel 15 – stk. 12 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen holder Europa-Parlamentet 
informeret om gennemførelsen af denne 
artikel. Kommissionen skal navnlig, når en 
af betingelserne i stk. 7 er opfyldt for en 
medlemsstats vedkommende, straks 
informere Europa-Parlamentet og 
fremlægge oplysninger om de fonde og 
programmer, som kunne blive omfattet af 
en suspension af forpligtelser.

Kommissionen holder Europa-Parlamentet 
informeret om gennemførelsen af denne 
artikel. Kommissionen skal navnlig, når en 
af betingelserne i stk. 7 er opfyldt for en 
medlemsstats vedkommende, straks 
informere Europa-Parlamentet og 
begrunde sit forslag med nærmere
oplysninger om de fonde og programmer, 
der kan gøres til genstand for en 
suspension af forpligtelserne, samt den 
forventede virkning af denne suspension 
for medlemsstatens økonomi, med henblik 
på en struktureret dialog, der skal sikre en 
meningsfuld debat og fremme en 
gennemsigtig håndhævelsesproces.
Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet, inden den fremsætter et 
forslag om suspension af forpligtelser.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 12 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet kan opfordre 
Kommissionen til at indgå i en 
struktureret dialog om anvendelsen af 
denne artikel, hvad angår fremsendelsen 
af den information, der er omhandlet i 
første afsnit.

udgår

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 12 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fremsender forslaget om 
suspension af forpligtelser eller om 
ophævelse af en sådan suspension til 

Kommissionen fremsender forslaget om 
suspension af forpligtelser eller om 
ophævelse af en sådan suspension til 
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Europa-Parlamentet og Rådet. Europa-Parlamentet og Rådet straks efter 
dets vedtagelse sammen med en 
begrundelse for forslaget.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Stk. 1-12 finder ikke anvendelse på 
prioriteter eller programmer i henhold til 
artikel [4, litra c), nr. v), nr. ii),] i ESF+-
forordningen.

13. Stk. 1-12 finder ikke anvendelse på 
prioriteter eller programmer i henhold til 
artikel [4, stk. 1, nr. xi),] i ESF+-
forordningen.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 –litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udfordringer, der er identificeret i 
de relevante landespecifikke henstillinger
og andre relevante EU-henstillinger rettet 
til medlemsstaten

iii) udfordringer, der er identificeret i 
de relevante landespecifikke henstillinger

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Litra c) og d) i dette stykke finder ikke 
anvendelse på den specifikke målsætning, 
der er fastsat i artikel [4, litra c), nr. vii)] i 
ESF-forordningen.

litra c) og d) i dette stykke finder ikke 
anvendelse på den specifikke målsætning, 
der er fastsat i artikel [4, stk. 1, nr. xi)] i 
ESF-forordningen.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1



AD\1165360DA.docx 17/18 PE628.627v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFRU, ESF+ og 
Samhørighedsfonden kan i fællesskab yde 
støtte til programmer under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst.

1. EFRU, ESF+ og 
Samhørighedsfonden kan i fællesskab yde 
støtte til programmer under målet om 
investeringer i beskæftigelse, vækst og 
social inklusion.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at undgå situationer, hvor 
betalinger suspenderes, sikrer 
Kommissionen, at medlemsstater og 
regioner, der er udsat for problemer med 
hensyn til overholdelse af reglerne som 
følge af manglende administrativ 
kapacitet, modtager passende teknisk 
bistand til at forbedre deres administrative 
kapacitet.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) antallet af udvalgte operationer, 
deres samlede støtteberettigede 
omkostninger, fondenes bidrag og de 
samlede støtteberettigede udgifter, som 
støttemodtagerne har anmeldt til 
forvaltningsmyndigheden, opdelt pr. 
interventionstype

a) i de senest pr. 31. januar, 31. 
marts, 31. maj, 31. juli, 30. september og 
30. november hvert år fremsendte data 
antallet af udvalgte operationer, deres 
samlede støtteberettigede omkostninger, 
fondenes bidrag og de samlede 
støtteberettigede udgifter, som 
støttemodtagerne har anmeldt til 
forvaltningsmyndigheden, opdelt pr. 
interventionstype

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
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Artikel 37 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) værdierne af output- og 
resultatindikatorer for udvalgte operationer 
og de opnåede værdier pr. operation.

b) i de senest pr. 31. maj og 30. 
september hvert år fremsendte data 
værdierne af output- og resultatindikatorer 
for udvalgte operationer og de opnåede 
værdier pr. operation.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer kvaliteten 
og pålideligheden af overvågningssystemet 
og af data om indikatorer.

4. Medlemsstaterne sikrer kvaliteten, 
uafhængigheden og pålideligheden af 
overvågningssystemet og af data om 
indikatorer.
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