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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***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

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel 
forvaltning for visse medlemsstater, der er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med 
hensyn til deres finansielle stabilitet
(KOM(2011)0481 – C7–0318/2011 – 2011/0209(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2011)0481),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og 43 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0218/2011),

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

– der henviser til de begrundede udtalelser, som formanden har modtaget fra de nationale 
parlamenter, om, hvorvidt udkastet til retsakt overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ...1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og 
udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Budgetudvalget (A7-0000/2011),

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

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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BEGRUNDELSE

Som følge af den finansielle og budgetmæssige krise tvinges visse medlemsstater til at 
foretage nedskæringer i budgettet, hvilket kan forhindre dem i at opfylde deres forpligtelser i 
medfinansierede fællesskabsprogrammer (struktur- og samhørighedsfonde, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Fiskerifond). 

Disse medlemsstater risikerer at miste fællesskabsstøtten under ELFUL, medmindre de senest 
to år efter det oprindeligt fastsatte betalingsår (n+2-reglen) kan dokumentere, at de har afholdt 
dertil svarende udgifter med nationale midler, jf. artikel 70 i forordning (EF) 1698/2005.  

På baggrund heraf foreslår Kommissionen en midlertidig forhøjelse af Den Europæiske 
Unions maksimale medfinansieringssats for programmer, der gennemføres i medlemsstater, 
som støttes under EFSM (jf. Rådets forordning (EF) 407/2010), dvs. på nuværende tidspunkt 
Grækenland, Irland og Portugal, og under mekanismen for betalingsbalancestøtte til 
medlemsstater uden for euroområdet (jf. Rådets forordning (EF) 332/2002), dvs. på 
nuværende tidspunkt Letland og Rumænien. Denne midlertidige forøgelse af fællesskabets 
medfinansieringssats, der ydes på anmodning af de berørte medlemsstater, ville reducere 
beløbet for de dertil svarende påkrævede nationale midler i regnskabsårene 2011 og 2012. 
Dette ville således bidrage til at gøre de planlagte midler tilgængelige for landdistrikternes 
økonomi og til et generelt økonomisk opsving i disse medlemsstater. 

Nuværende 
loft for EU-
medfinansi
eringssats  

Foreslået loft 
for 
medfinansier
ingssats

Forskel

Akse 1 og 3 75 % 95 % + 20 %Regioner, der er 
berettiget til støtte 
under 
konvergensmålet

Akse 2 og 4 80 % 95 % + 15 %

Tiltag i henhold til 
artikel 16a 
(sundhedskontrol)

90 % 95 % +  5 %

Akse 1 og 3 50 % 85 % + 35 %Øvrige regioner 
Akse 2 og 4 55 % 85 % + 30 %
Tiltag i henhold til 
artikel 16a 
(sundhedskontrol)

75 % 85 % + 10 %

Akse 1 og 3 85 % 95 % + 10 %Perifere regioner / De 
Ægæiske Øer Akse 2 og 4 85 % 95 % + 10 %

Forslaget fra Kommissionen stiller ingen yderligere forpligtelsesbevillinger i udsigt i løbet af 
programperioden. De yderligere betalingsbevillinger, der er nødvendige for at finansiere den 
øgede EU-støtte, vil derimod blive fremskyndet fra regnskabsåret 2013 til regnskabsårene 
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2011 og 2012. 

Det kan således ikke udelukkes, at der vil være en vis risiko for en samlet nedskæring i det 
totale planlagte støttebeløb. Denne risiko synes dog ubetydelig i forhold til risikoen for at 
miste alle europæiske betalinger i regnskabsårene 2011 og 2012 som følge af manglende 
nationale midler1. 

Af hensyn til landdistrikternes økonomi i de berørte medlemsstater og ud fra et bredere 
økonomisk perspektiv i Den Europæiske Union som helhed foreslår ordføreren derfor at støtte 
forslaget fra Kommissionen og fremskynde lovgivningsproceduren, således at den kan træde i 
kraft før udgangen af 2011.

                                               
1 Det kan være gavnligt at gøre sig nogle overvejelser ved hjælp af et fiktivt eksempel: 
I henhold til den nuværende forordning ville en medlemsstat, der har betalt 100 mio. EUR til støtteberettigede, få 
godtgjort et samlet beløb på 75 mio. EUR fra Kommissionen (medfinansieringssats på 75 %). I medfør af den 
foreslåede ændring ville samme medlemsstat modtage et godtgørelsesbeløb på 95 mio. EUR (i tilfælde af 
konvergens-regioner eller perifære regioner)
Såfremt den pågældende medlemsstat derimod kun er i stand til at betale 5 mio. EUR det pågældende år (f.eks. 
2012), og Kommissionens forslag ikke vedtages, ville det samlede fastsatte beløb blive reduceret med 80 % til 
20 mio. EUR, hvoraf kun 15 mio. EUR ville blive godtgjort af fællesskabet.


