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Ændringsforslag 1
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Henvisning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til udtalelse fra 
Regionsudvalget2,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den hidtil værste globale finansielle 
krise og økonomiske nedgang har alvorligt 
skadet både den økonomiske vækst og den 
finansielle stabilitet og medført en kraftig 
forringelse af de finansielle og økonomiske 
vilkår i en række medlemsstater. Der er 
navnlig visse medlemsstater, som er i eller 
trues af alvorlige vanskeligheder, herunder 
navnlig problemer med deres økonomiske 
vækst og finansielle stabilitet, og af en 
forværring af deres underskud og gæld, 
som også skyldes de internationale 
økonomiske og finansielle forhold.

(1) Den hidtil værste globale finansielle 
krise og økonomiske nedgang har alvorligt 
skadet både den økonomiske vækst og den 
finansielle stabilitet og medført en kraftig 
forringelse af de finansielle og økonomiske 
vilkår i en række medlemsstater. Der er 
navnlig visse medlemsstater, som er i eller 
trues af alvorlige vanskeligheder, herunder 
navnlig problemer med deres økonomiske 
vækst og finansielle stabilitet, og af en 
forværring af deres underskud og gæld og 
regeringernes øgede problemer med at 
skaffe lån på markederne, som også 
skyldes de internationale økonomiske og 
finansielle forhold.

Or. it

Ændringsforslag 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den hidtil værste globale finansielle 
krise og økonomiske nedgang har alvorligt 
skadet både den økonomiske vækst og den 
finansielle stabilitet og medført en kraftig 
forringelse af de finansielle og økonomiske 
vilkår i en række medlemsstater. Der er 
navnlig visse medlemsstater, som er i eller 
trues af alvorlige vanskeligheder, herunder 
navnlig problemer med deres økonomiske 
vækst og finansielle stabilitet, og af en 
forværring af deres underskud og gæld, 
som også skyldes de internationale 
økonomiske og finansielle forhold.

(1) Den hidtil værste globale finansielle 
krise og økonomiske nedgang har alvorligt 
skadet både den økonomiske vækst og den 
finansielle stabilitet og medført en kraftig 
forringelse af de finansielle og økonomiske 
vilkår i en række medlemsstater. Der er 
navnlig visse medlemsstater, som er i eller 
trues af alvorlige vanskeligheder, herunder 
navnlig problemer med deres økonomiske 
vækst og finansielle stabilitet, og af en 
forværring af deres underskud og gæld og 
den unægteligt pinefulde opgave at 
nedbringe selve gælden, som også skyldes 
de internationale økonomiske og 
finansielle forhold.

Or. it

Ændringsforslag 4
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at lette forvaltningen af EU-
midlerne, bidrage til at fremskynde 
investeringer i medlemsstaterne og 
regionerne og øge midlernes indvirkning 
på økonomien er det nødvendigt at tillade 
en forhøjelse af ELFUL-bidragssatsen til 
højst 95 % af de støtteberettigede 
offentlige udgifter i de regioner, der er 
omfattet af konvergensmålet, og til højst 
85 % af de støtteberettigede offentlige 
udgifter i andre regioner, der er i alvorlige 
vanskeligheder med hensyn til deres 
finansielle stabilitet.

(11) For at lette forvaltningen af EU-
midlerne, bidrage til at fremskynde 
investeringer og øge konkurrenceevnen i 
medlemsstaterne og regionerne og øge 
midlernes indvirkning på økonomien er det 
nødvendigt at tillade en forhøjelse af 
ELFUL-bidragssatsen til højst 95 % af de 
støtteberettigede offentlige udgifter i de 
regioner, der er omfattet af 
konvergensmålet, og til højst 85 % af de 
støtteberettigede offentlige udgifter i andre 
regioner, der er i alvorlige vanskeligheder 
med hensyn til deres finansielle stabilitet, 
men det skal ske uden at øge det samlede 
budget til samhørighedspolitikken i 
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programmeringsperioden 2007-2013.

Or. lt

Ændringsforslag 5
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Denne midlertidige forhøjelse af 
medfinansieringssatserne bør også tages 
op til overvejelse inden for rammerne af 
de budgetbegrænsninger, som alle 
medlemsstaterne står over for, og som bør 
afspejles på passende vis i EU's budget. 
Da hovedformålet med mekanismen er at 
løse specifikke aktuelle problemer, bør 
anvendelsen af den desuden være 
tidsbegrænset og således gælde for 
udgifter, der er afholdt af de udbetalende 
organer senest den 31. december 2013.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er foreslået af Rådet.

Ændringsforslag 6
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Da det haster med at finde løsninger 
på den økonomiske krise, bør denne 
forordning træde i kraft umiddelbart efter 
offentliggørelsen –
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Or. en

Begrundelse

Ændringen er foreslået af Direktoratet for Retsakter.

Ændringsforslag 7
Paolo De Castro

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 70 – stk. 4c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Uanset lofterne i stk. 3, 4 og 5 kan 
ELFUL's bidrag forhøjes til højst 95 % af 
de støtteberettigede offentlige udgifter i de 
regioner, der er omfattet af 
konvergensmålet, i regionerne i den 
yderste periferi og for de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav og til højst 85 % af de 
støtteberettigede offentlige udgifter i andre 
regioner. Disse satser gælder for 
støtteberettigede udgifter, der nyanmeldes i 
hver godkendt udgiftsanmeldelse, der 
indsendes i den periode, hvor en 
medlemsstat opfylder én af følgende 
betingelser:

4c. Uanset lofterne i stk. 3, 4 og 5 kan 
ELFUL's bidrag forhøjes til højst 95 % af 
de støtteberettigede offentlige udgifter i de 
regioner, der er omfattet af 
konvergensmålet, i regionerne i den 
yderste periferi og for de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav og til højst 85 % af de 
støtteberettigede offentlige udgifter i andre 
regioner. Disse satser gælder for 
støtteberettigede udgifter, der nyanmeldes i 
hver godkendt anmeldelse af udgifter, der 
afholdes i den periode, hvor en 
medlemsstat opfylder én af følgende 
betingelser:

Or. en

Begrundelse

Ændringen er foreslået af Rådet.

Ændringsforslag 8
Paolo De Castro

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 70 – stk. 4c – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat, som ønsker at gøre brug 
af undtagelsen i første afsnit indsender en 
anmodning til Kommissionen om 
tilsvarende ændring af sit program for 
udvikling af landdistrikterne. Undtagelsen 
gælder fra Kommissionens godkendelse af 
programændringen, og indtil 
medlemsstaten ikke længere opfylder 
nogen af betingelserne i første afsnit, litra 
a), b) eller c). Medlemsstaten indsender et 
forslag til ændring af programmet, inkl. en 
ny finansieringsplan i tråd med de 
maksimale satser gældende før 
undtagelsen, til Kommissionen.

En medlemsstat, som ønsker at gøre brug 
af undtagelsen i første afsnit, indsender en 
anmodning til Kommissionen om 
tilsvarende ændring af sit program for 
udvikling af landdistrikterne. Undtagelsen 
gælder fra Kommissionens godkendelse af 
programændringen, og indtil 
medlemsstaten ikke længere opfylder 
nogen af betingelserne i første afsnit, litra 
a), b) eller c). Under alle omstændigheder 
gælder undtagelsen i første afsnit kun for 
udgifter, der er afholdt af de udbetalende 
organer senest den 31. december 2013.
Medlemsstaten indsender et forslag til 
ændring af programmet, inkl. en ny 
finansieringsplan i tråd med de maksimale 
satser gældende før undtagelsen, til 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er foreslået af Rådet.

Ændringsforslag 9
Paolo De Castro

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 1698/2005 
Artikel 70 – stk. 4c – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat ikke indsender et 
forslag til ændring af sit program for 
udvikling af landdistrikterne, inkl. en ny 
finansieringsplan, pr. den dato, hvor den 
ikke længere opfylder nogen af 
betingelserne i første afsnit, litra a), b) eller 
c), til Kommissionen, eller hvis den 
meddelte finansieringsplan ikke er i tråd 

Hvis en medlemsstat ikke indsender et 
forslag til ændring af sit program for 
udvikling af landdistrikterne, inkl. en ny 
finansieringsplan, pr. den dato, hvor 
undtagelsen ophører med at gælde i 
medfør af andet afsnit, til Kommissionen, 
eller hvis den meddelte finansieringsplan 
ikke er i tråd med lofterne i denne artikels 
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med lofterne i denne artikels stk. 3, 4 og 5, 
anvendes disse lofter fra den pågældende 
dato.

stk. 3, 4 og 5, anvendes disse lofter fra den 
pågældende dato.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er foreslået af Rådet.


