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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren ønsker at fremhæve et vigtigt forhold. Mange af de spørgsmål, der er omfattet af 
den generelle forordning, skal bringes i overensstemmelse med finansforordningen, som 
stadig er til forhandling. Derfor foretrækker ordføreren ikke at gå for meget i detaljer på 
nuværende tidspunkt. Han ønsker dog at fremhæve, at følgende områder er relevante, og at 
der skal sikres en sammenhæng, navnlig i de følgende dele af den generelle forordning:

- Finansielle instrumenter (artikel 32-40)
- Støtteberettigelse (artikel 55-60)
- Forvaltning og kontrol, herunder godkendelse (artikel 62-63 og 112-118)
- Regnskabsafslutning og finansielle korrektioner (artikel 75-77 og 128-140).

Endvidere vil ordføreren bemærke, at den generelle forordning er opdelt i to dele. De "fælles 
bestemmelser" indeholder regler, der er gældende for alle omfattede fonde (EFRU, ESF, 
Samhørighedsfonden, ELFUL, EHFF), mens anden del opstiller "generelle bestemmelser", 
der kun gælder for strukturfondene (EFRU og ESF) og Samhørighedsfonden.

Denne struktur medfører, at mange ændringsforslag enten kan placeres i den del, der vedrører 
"fælles" bestemmelser, eller i den "generelle" del. Ordførerens tilgang har været at placere 
ændringsforslag af bred karakter i den fælles del, mens der er blevet stillet mere specifikke 
ændringsforslag til den generelle del. Ændringsforslag af bred karakter omfatter forslagene til 
artikel 62, 74 og 77. Ændringsforslag af mere specifik karakter omfatter forslagene til artikel 
116-117 og 134-137.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Europa-Parlamentet og Rådets 
forordning (EU) nr. [...]/2012 om de 
finansielle regler vedrørende Unionens 
årlige budget1 fastsætter de generelle 
principper for gennemførelsen af EU’s 
årlige budget. Det er nødvendigt at sikre 
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overensstemmelse mellem ovennævnte 
forordning og de bestemmelser, som den 
nærværende forordning er underlagt.
___________
1 EUT L ...

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) FSR-fondenes mål bør søges 
virkeliggjort inden for rammerne af en 
bæredygtig udvikling og Unionens fremme 
af målet om at beskytte og forbedre miljøet 
som fastsat i traktatens artikel 11 og 19 
under hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler. I tråd med ønsket om 
at afsætte mindst 20 % af EU-budgettet til 
målene vedrørende klimaforandringer bør 
medlemsstaterne fremlægge oplysninger 
om støtten til målene vedrørende 
klimaforandringer ved anvendelse af en 
metodologi, der fastlægges af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt.

(12) FSR-fondenes mål bør søges 
virkeliggjort inden for rammerne af en 
bæredygtig udvikling og Unionens fremme 
af målet om at beskytte og forbedre miljøet 
som fastsat i traktatens artikel 11 og 19 
under hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler.

Begrundelse

Kommissionen har hidtil foreslået, at der inden for den nye FFR afsættes 20 % af EU's 
budgetmidler til klimaforandringsmålene, men dette er stadig ikke blevet forhandlet, hvorfor 
disse forhastede tal bør slettes i denne sammenhæng.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For hvert program bør der fastlægges 
en resultatramme med henblik på at 
overvåge fremskridtene hen imod de mål, 

(18) For hvert program bør der fastlægges 
en resultatramme med henblik på at 
overvåge fremskridtene hen imod de mål, 
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der er fastsat for hvert enkelt program i 
løbet af programmeringsperioden. 
Kommissionen bør foretage en 
resultatgennemgang i samarbejde med 
medlemsstaterne i 2017 og 2019. Der bør i 
2019 afsættes og tildeles en resultatreserve 
til der, hvor delmålene fastsat i 
resultatrammen er nået. Der bør ikke 
afsættes en resultatreserve til programmer 
vedrørende europæisk territorialt 
samarbejde på grund af deres 
forskelligartede og tværnationale karakter. 
I tilfælde, hvor der er markante mangler i 
forhold til at nå delmål og mål, bør 
Kommissionen kunne suspendere 
betalinger til programmet eller foretage 
finansielle korrektioner ved udløbet af 
programmeringsperioden for at sikre, at 
EU-budgettet ikke anvendes på en 
overflødig eller ineffektiv måde.

der er fastsat for hvert enkelt program i 
løbet af programmeringsperioden. 
Kommissionen bør foretage en 
resultatgennemgang i samarbejde med 
medlemsstaterne i 2017 og 2019. Der bør i 
2019 afsættes og tildeles en resultatreserve 
til der, hvor delmålene fastsat i 
resultatrammen er nået. Der bør ikke 
afsættes en resultatreserve til programmer 
vedrørende europæisk territorialt 
samarbejde på grund af deres 
forskelligartede og tværnationale karakter. 
I tilfælde, hvor der er markante mangler i 
forhold til at nå delmål og mål, bør 
Kommissionen kunne suspendere 
betalinger til programmet eller foretage 
finansielle korrektioner ved udløbet af 
programmeringsperioden for at sikre, at 
EU-budgettet ikke anvendes på en 
overflødig eller ineffektiv måde. Hvis disse 
suspenderinger eller korrektioner 
vedrører en medlemsstat, der er ramt eller 
trues af alvorlige vanskeligheder med 
hensyn til landets finansielle stabilitet, 
kan de pågældende midler stilles til 
rådighed for medlemsstaten gennem et 
separat vækstprogram, der forvaltes af 
Kommissionen. Dette bør ske på grundlag 
af det pågældende program, men under 
hensyntagen til de prioriteter, der sikrer 
maksimal økonomisk effektivitet. Målet 
med denne mekanisme er at forebygge en 
yderligere forværring af de økonomiske 
vanskeligheder.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
økonomiske styring vil sikre, at 
effektiviteten af FSR-fondenes udgifter 
understøttes af forsvarlige økonomiske 

(19) En tættere forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og Unionens 
økonomiske styring vil sikre, at 
effektiviteten af FSR-fondenes udgifter 
understøttes af forsvarlige økonomiske 
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politikker, og at FSR-fondene om 
nødvendigt kan omdirigeres for at tackle de 
økonomiske problemer, et land står over 
for. Denne proces skal foregå gradvis: først 
med ændringer af partnerskabsaftalen og af 
programmerne for at imødekomme Rådets 
henstillinger om at rette op på 
makroøkonomiske ubalancer og sociale og 
økonomiske problemer. Hvis en 
medlemsstat på trods af en forstærket 
anvendelse af FSR-fondene ikke træffer 
effektive foranstaltninger som led i den 
økonomiske styringsproces, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
suspendere alle eller dele af betalingerne 
og forpligtelsern. Afgørelser om 
suspensioner bør være i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet og være 
effektive under hensyntagen til de enkelte 
programmers virkninger med hensyn til at 
rette op på den pågældende medlemsstats 
økonomiske og sociale situation og 
tidligere ændringer af partskabsaftalen. 
Når Kommissionen træffer afgørelse om 
suspension, bør den samtidig overholde 
princippet om ligebehandling mellem 
medlemsstaterne og navnlig tage hensyn til 
suspensionens virkninger for den 
pågældende medlemsstats økonomi. 
Suspensionerne bør ophæves, og der bør 
atter stilles fondsmidler til rådighed for den 
pågældende medlemsstat, så snart 
medlemsstaten træffer de fornødne 
foranstaltninger.

politikker, og at FSR-fondene om 
nødvendigt kan omdirigeres for at tackle de 
økonomiske problemer, et land står over 
for. Denne proces skal foregå gradvis: først 
med ændringer af partnerskabsaftalen og af 
programmerne for at imødekomme Rådets 
henstillinger om at rette op på 
makroøkonomiske ubalancer og sociale og 
økonomiske problemer. Hvis en 
medlemsstat på trods af en forstærket 
anvendelse af FSR-fondene ikke træffer 
effektive foranstaltninger som led i den 
økonomiske styringsproces, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
suspendere alle eller dele af betalingerne 
og forpligtelserne. Afgørelser om 
suspensioner bør være i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet og være 
effektive under hensyntagen til de enkelte 
programmers virkninger med hensyn til at 
rette op på den pågældende medlemsstats 
økonomiske og sociale situation og 
tidligere ændringer af partnerskabsaftalen. 
Når Kommissionen træffer afgørelse om 
suspension, bør den samtidig overholde 
princippet om ligebehandling mellem 
medlemsstaterne og navnlig tage hensyn til 
suspensionens virkninger for den 
pågældende medlemsstats økonomi. 
Suspensionerne bør ophæves, og der bør 
atter stilles fondsmidler til rådighed for den 
pågældende medlemsstat, så snart 
medlemsstaten træffer de fornødne 
foranstaltninger. Hvis en medlemsstat i en 
periode på mere end tre måneder ikke har 
truffet tilstrækkelige foranstaltninger, kan 
Kommissionen stille de suspenderede 
midler til rådighed under kontrollerede 
former gennem et program, som 
Kommissionen selv forvalter. Dette bør 
ske på baggrund af prioriteterne for 
maksimal styrkelse af væksten, f.eks. den 
økonomiske infrastruktur, for at 
forhindre store negative konsekvenser for 
den regionale økonomi og den sociale 
situation.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Kommissionen bør efter anmodning 
fra den pågældende medlemsstat vedtage 
en ad hoc-afgørelse om de forskrifter og 
betingelser, der er gældende for dette 
program, på grundlag af bevillinger 
hidrørende fra korrektioner og 
suspensioner fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Det er nødvendigt at fastsætte særlige 
regler om, hvilke beløb der kan accepteres 
som støtteberettigede udgifter ved 
afslutningen, for at sikre, at de beløb, 
herunder forvaltningsomkostninger og -
gebyrer, som betales af FSR-fondene til 
finansielle instrumenter, rent faktisk 
anvendes til investeringer og betalinger til 
endelige modtagere. Det er også 
nødvendigt at fastsætte særlige regler om 
genanvendelse af midler, der kan henføres 
til støtte fra FSR-fondene, herunder 
anvendelse af resterende midler efter 
programmernes afslutning.

(27) Det er nødvendigt at fastsætte særlige 
regler om, hvilke beløb der kan accepteres 
som støtteberettigede udgifter ved 
afslutningen, for at sikre, at de beløb, 
herunder forvaltningsomkostninger og -
gebyrer, som betales af FSR-fondene til 
finansielle instrumenter, rent faktisk 
anvendes til investeringer og betalinger til 
endelige modtagere. Det er også 
nødvendigt at fastsætte særlige regler om 
genanvendelse af midler, der kan henføres 
til støtte fra FSR-fondene, herunder 
anvendelse af resterende midler efter 
programmernes afslutning. Disse FSR-
bevilgede midler og de resterende midler 
bør, sammen med andre tilgængelige 
midler, herunder finansielle korrektioner, 
stilles til rådighed for medlemsstater, der 
er ramt af betydelige vanskeligheder med 
hensyn til landets finansielle stabilitet, 
idet de skal forvaltes af Kommissionen 
under hensyntagen til de mest 
vækstfremmende prioriteter.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) I forbindelse med vurdering af store 
projekter bør Kommissionen kunne råde 
over alle de oplysninger, der er 
nødvendige for at vurdere, om den 
økonomiske støtte fra fondene vil 
resultere i betydelige tab af arbejdspladser 
på deres nuværende placering inden for 
EU, med henblik på at sikre, at EU-
finansieringen ikke støtter udflytninger 
inden for Unionen.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 41 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41b) Det bør i forbindelse med den 
direkte virksomhedsstøtte tages i 
betragtning, at støtte fra 
Samhørighedspolitikken i mindre grad 
influerer på – især store – virksomheders 
beslutning om at placere et anlæg på et 
givent sted, men i højere grad indkasseres 
af virksomheder, der allerede har truffet 
en sådan beslutning (dødvægtseffekt). 
Støtten til store private foretagender bør 
derfor i større omfang end hidtil 
fokuseres på investeringer i forskning og 
udvikling eller bør i større omfang, end 
det i øjeblikket er tilfældet, ydes indirekte 
via infrastrukturfinansiering.

Begrundelse

Jf. punkt 71 i Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om Kommissionens femte 
samhørighedsrapport og strategien for samhørighedspolitikken for perioden efter 2013 
(2011/2035(INI)).
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 41 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41c) Denne forordning bør herudover 
omfatte klare bestemmelser, der 
udelukker, at der ydes EU-støtte til 
finansiering af udflytninger inden for EU, 
der sænker tærsklen for gennemgang af 
udflytningsinvesteringer til 
10 000 000 EUR, udelukker store 
virksomheder fra direkte støtte, og 
fastsætter en begrænsning på ti år for 
varigheden af aktiviteterne.

Begrundelse

Jf. punkt 71 i Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om Kommissionens femte 
samhørighedsrapport og strategien for samhørighedspolitikken for perioden efter 2013 
(2011/2035(INI)).

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) For at tilskynde til finansiel disciplin 
bør der fastlægges ordninger for frigørelse 
af en given del af budgetforpligtelsen 
under et program, navnlig hvis et beløb kan 
udelukkes fra frigørelsen, f.eks. når 
forsinkelserne i gennemførelsen skyldes 
omstændigheder, som er uafhængige af den 
berørte part, eller som er unormale eller 
uforudselige, og hvis følger ikke kan 
undgås på trods af den udviste omhu.

(51) For at tilskynde til finansiel disciplin 
bør der fastlægges ordninger for frigørelse 
af en given del af budgetforpligtelsen 
under et program, navnlig hvis et beløb kan 
udelukkes fra frigørelsen, f.eks. når 
forsinkelserne i gennemførelsen skyldes 
omstændigheder, som er uafhængige af den 
berørte part, eller som er unormale eller 
uforudselige, og hvis følger ikke kan 
undgås på trods af den udviste omhu. Hvis 
en medlemsstat er ramt af finansielle 
vanskeligheder, bør Kommissionen efter 
anmodning fra medlemsstaten overtage 
forvaltningen af midlerne og udarbejde et 
særprogram, der særligt støtter den 
økonomiske vækst i den pågældende 
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medlemsstat.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) For at sikre en reel økonomisk 
virkning bør støtten fra fondene i henhold 
til denne forordning ikke erstatte 
medlemsstaternes offentlige udgifter eller 
tilsvarende strukturpolitiske udgifter. For at 
støtte fra strukturfondene tager hensyn til 
en større økonomisk sammenhæng, bør 
niveauet for de offentlige udgifter desuden 
fastlægges under henvisning til de 
almindelige makroøkonomiske betingelser, 
hvorunder finansieringen finder sted på 
grundlag af de indikatorer, der er fastsat i 
stabilitets- og konvergensprogrammerne, 
der forelægges årligt af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1466/1997 af 7. juli 1997 om styrkelse af 
overvågningen af budgetstillinger samt 
overvågning og samordning af økonomiske 
politikker. Kommissionens verificering af 
additionalitetsprincippet bør koncentrere 
sig om de medlemsstater, hvor mindre 
udviklede regioner og overgangsregioner 
omfatter mindst 15 % af befolkningen, på 
grund af omfanget af de finansielle 
midler, de tildeles.

(60) For at sikre en reel økonomisk 
virkning bør støtten fra fondene i henhold 
til denne forordning ikke erstatte 
medlemsstaternes offentlige udgifter eller 
tilsvarende strukturpolitiske udgifter. For at 
støtte fra strukturfondene tager hensyn til 
en større økonomisk sammenhæng, bør 
niveauet for de offentlige udgifter desuden 
fastlægges under henvisning til de 
almindelige makroøkonomiske betingelser, 
hvorunder finansieringen finder sted på 
grundlag af de indikatorer, der er fastsat i 
stabilitets- og konvergensprogrammerne, 
der forelægges årligt af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1466/1997 af 7. juli 1997 om styrkelse af 
overvågningen af budgetstillinger samt 
overvågning og samordning af økonomiske 
politikker. Kommissionens verificering af 
additionalitetsprincippet bør finde sted 
over for alle regioner.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 86 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(86a) Hvis en medlemsstat er truet af eller 
befinder sig i en vanskelig finansiel 
situation og allerede modtager 
støtteforanstaltninger i henhold til artikel 
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22, stk. 1, bør Kommissionen efter 
anmodning stille korrigerede eller 
inddrevne midler eller renteindtægter 
eller andet afkast eller alle disse midler til 
rådighed for medlemsstaten ved central 
budgetforvaltning i overensstemmelse 
med [artikel 55, stk. 1, litra a), i 
finansforordningen] under et 
særprogram, som fokuserer på 
vækstinvesteringer, navnlig 
erhvervsinfrastrukturprojekter.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 86 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(86b) Med henblik på at foregribe en 
yderligere forværring af den finansielle 
stilling for medlemsstater, som allerede er 
truet af eller befinder sig i en vanskelig 
finansiel situation, bør Kommissionen 
efter anmodning fra disse medlemsstater 
og via dens egen forvaltning hurtigst 
muligt stille de inddrevne eller 
suspenderede midler til rådighed gennem 
et særprogram til fremme af vækst 
gennem konkrete tiltag, f.eks. via støtte til 
erhvervsinfrastruktur.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(87) Hyppigheden af revisioner af 
operationer bør stå i et rimeligt forhold til 
størrelsen af EU-støtten fra fondene. 
Antallet af revisioner bør bl.a. nedsættes, 
hvis de samlede støtteberettigede udgifter 
til en operation ikke overstiger 100 000 
EUR. Det bør dog være muligt at foretage 

(87) Hyppigheden af revisioner af 
operationer bør stå i et rimeligt forhold til 
størrelsen af EU-støtten fra fondene. 
Antallet af revisioner bør bl.a. nedsættes, 
hvis de samlede støtteberettigede udgifter 
til en operation ikke overstiger 100 000 
EUR. I forbindelse med projekter til over 
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revisioner på et hvilket som helst tidspunkt, 
hvis der er bevis for en uregelmæssighed 
eller svig, eller, efter afslutning af en 
fuldført operation, som led i en 
revisionsstikprøve. For at niveauet for 
Kommissionens revisioner står i et rimeligt 
forhold til risikoen, bør Kommissionen 
kunne reducere sin revisionsindsats 
vedrørende operationelle programmer, 
hvor der ikke er væsentlige mangler, eller 
hvor der ikke er tvivl om 
revisionsmyndighedens pålidelighed.

10 mio. EUR bør Kommissionen være 
forpligtet til at foretage obligatorisk 
revision. Det bør dog være muligt at 
foretage revisioner på et hvilket som helst 
tidspunkt, hvis der er bevis for en 
uregelmæssighed, udflytning eller svig, 
eller, efter afslutning af en fuldført 
operation, som led i en revisionsstikprøve. 
For at niveauet for Kommissionens 
revisioner står i et rimeligt forhold til 
risikoen, bør Kommissionen kunne 
reducere sin revisionsindsats vedrørende 
operationelle programmer, hvor der ikke er 
væsentlige mangler, eller hvor 
revisionsmyndigheden i den foregående 
støtteperiode har vist sig pålidelig.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(90) Kommissionen bør have beføjelser til 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter at 
vedtage, for så vidt angår alle FSR-
fondene, afgørelser om godkendelse af 
partnerskabsaftaler, afgørelser om tildeling 
af resultatreserven, afgørelser om 
suspension af betalinger i forbindelse med 
medlemsstaternes økonomiske politikker 
og, i forbindelse med frigørelse, afgørelser 
om ændring af afgørelser om vedtagelse af 
programmer og, for så vidt angår fondene, 
afgørelser om, hvilke regioner og 
medlemsstater der opfylder kriterierne for 
investeringer i vækst og beskæftigelse, 
afgørelser om fastsættelse af den årlige 
fordeling af forpligtelsesbevillinger til 
medlemsstaterne, afgørelser om, hvilket 
beløb der skal overføres fra de enkelte 
medlemsstaters 
samhørighedsfondstildeling til Connecting 
Europe-faciliteten, afgørelser om, hvilket 
beløb der skal overføres fra de enkelte 
medlemsstaters strukturfondstildeling til 

(90) Kommissionen bør have beføjelser til 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter at 
vedtage, for så vidt angår alle FSR-
fondene, afgørelser om godkendelse af 
partnerskabsaftaler, afgørelser om tildeling 
af resultatreserven, afgørelser om 
suspension af betalinger i forbindelse med 
medlemsstaternes økonomiske politikker 
og, i forbindelse med frigørelse, afgørelser 
om ændring af afgørelser om vedtagelse af 
programmer og, for så vidt angår fondene, 
afgørelser om, hvilke regioner og 
medlemsstater der opfylder kriterierne for 
investeringer i vækst og beskæftigelse, 
afgørelser om fastsættelse af den årlige 
fordeling af forpligtelsesbevillinger til 
medlemsstaterne, afgørelser om, hvilket 
beløb der skal overføres fra de enkelte 
medlemsstaters 
samhørighedsfondstildeling til Connecting 
Europe-faciliteten, afgørelser om, hvilket 
beløb der skal overføres fra de enkelte 
medlemsstaters strukturfondstildeling til 
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fødevarer til socialt dårligt stillede, 
afgørelser om vedtagelse og ændring af 
operationelle programmer, afgørelser om 
store projekter, afgørelser om fælles 
handlingsplaner, afgørelser om suspension 
af betalinger og afgørelser om finansielle 
korrektioner.

fødevarer til socialt dårligt stillede, 
afgørelser om vedtagelse og ændring af 
operationelle programmer, afgørelser om 
store projekter, afgørelser om fælles 
handlingsplaner, afgørelser om suspension 
af betalinger, afgørelser om finansielle 
korrektioner og beslutninger om særlige 
programmer for medlemsstater i 
finansielle vanskeligheder.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 2 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "regionskategori": opdeling af regioner 
i kategorierne "mindre udviklede regioner",
"overgangsregioner" og "mere udviklede 
regioner", jf. artikel 82, stk. 2

19) "regionskategori": opdeling af regioner 
i kategorierne "mindre udviklede regioner" 
og "mere udviklede regioner", jf. artikel 
82, stk. 2

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den del af EU-budgettet, der er afsat til 
FSR-fondene, gennemføres ved delt 
forvaltning mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen i henhold til artikel 53, litra 
b), i finansforordningen, dog ikke hvad 
angår det beløb, der overføres fra 
Samhørighedsfonden, jf. artikel 84, stk. 4, 
og innovative foranstaltninger på 
Kommissionens initiativ i henhold til 
artikel 9 i EFRU-forordningen og teknisk 
bistand på Kommissionens initiativ.

7. Den del af EU-budgettet, der er afsat til 
FSR-fondene, gennemføres ved delt 
forvaltning mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen i henhold til artikel 53, litra 
b), i finansforordningen, dog ikke hvad 
angår det beløb, der overføres fra 
Samhørighedsfonden, jf. artikel 84, stk. 4, 
og innovative foranstaltninger på 
Kommissionens initiativ i henhold til 
artikel 9 i EFRU-forordningen og teknisk 
bistand på Kommissionens initiativ samt 
de i artikel 22, stk. 2a, nævnte 
programmer til støtte for medlemsstater i 
finansielle vanskeligheder.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en sammenfatning af vurderingen af 
opfyldelsen af forhåndsbetingelserne og af 
de foranstaltninger, der træffes på nationalt 
og regionalt plan, og tidsplanen for deres 
gennemførelse, hvis forhåndsbetingelserne 
ikke er opfyldt

ii) en sammenfatning af vurderingen af 
opfyldelsen af forhåndsbetingelserne og af 
de foranstaltninger, der træffes på EU-plan 
og nationalt og regionalt plan, og 
tidsplanen for deres gennemførelse, hvis 
forhåndsbetingelserne ikke er opfyldt

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. Den 
kan ved vedtagelsen af et program beslutte 
at suspendere alle eller en del af de 
mellemliggende betalinger til et program, 
indtil foranstaltninger for at opfylde 
forhåndsbetingelser er gennemført på 
tilfredsstillende vis. Manglende 
gennemførelse af foranstaltninger for at 
opfylde en forhåndsbetingelse inden den 
frist, der er fastsat i programmet, kan 
begrunde en suspension af betalinger fra 
Kommissionen.

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne. Den 
kan ved vedtagelsen af et program beslutte 
at suspendere alle eller en del af de 
mellemliggende betalinger til et program, 
indtil foranstaltninger for at opfylde 
forhåndsbetingelser er gennemført på 
tilfredsstillende vis. Manglende 
gennemførelse af foranstaltninger for at 
opfylde en forhåndsbetingelse inden den 
frist, der er fastsat i programmet, kan
begrunde en suspension af betalinger fra 
Kommissionen. For så vidt angår 
medlemsstater, der er truet eller ramt af 
finansielle vanskeligheder, finder 
artikel 22, stk. 2a, (anmodning om 
særprogram under Kommissionens 
forvaltning) anvendelse.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 7 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Hvis en medlemsstat modtager støtte i 
henhold til stk. 1, litra d), kan 
Kommissionen efter anmodning fra den 
berørte medlemsstat ved en 
gennemførelsesretsakt udarbejde et 
særprogram i henhold til [artikel 55, 
stk. 1, litra a), i finansforordningen 
(direkte budgetforvaltning)], hvormed de 
suspenderede midler kan anvendes til de i 
stk. 4 i denne artikel anførte mål 
(maksimering af de disponible midlers 
virkninger for vækst og 
konkurrenceevne).

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater, der opfylder 
betingelserne i stk. 1, litra a), b) eller c), 
kan for at stabilisere deres økonomiske 
situation og for at undgå ødelæggende 
finansielle tab anmode Kommissionen om 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt at 
udarbejde et særprogram i henhold til 
[artikel 55, stk. 1, litra a) i 
finansforordningen (direkte 
budgetforvaltning)], som sikrer, at 
betalinger til den pågældende 
medlemsstat, og som er blevet afbrudt 
og/eller trukket tilbage, anvendes hurtigst 
muligt for at nå målene i denne 
forordnings artikel 21, stk. 4 
(maksimering af de disponible midlers 
virkninger for vækst og 
konkurrenceevne).

Ændringsforslag 22
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver prioritet skal omfatte indikatorer til 
vurdering af programmets gennemførelse 
hen imod realiseringen af målene som 
grundlag for overvågning, evaluering og 
resultatgennemgang. De skal bl.a. omfatte:

Hver prioritet skal omfatte målbare 
kvalitative og kvantitative indikatorer til 
vurdering af programmets gennemførelse 
hen imod realiseringen af målene som 
grundlag for overvågning, evaluering og 
resultatgennemgang. De skal bl.a. omfatte:

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver FSR-fond fastsætter de 
fondsspecifikke regler fælles indikatorer, 
og de kan foreskrive programspecifikke 
indikatorer.

For hver FSR-fond fastsætter de 
fondsspecifikke regler fælles målbare 
kvalitative og kvantitative indikatorer, og 
de kan foreskrive programspecifikke 
indikatorer.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater, der befinder sig i en 
vanskelig finansiel situation, og som 
opfylder betingelserne i artikel 22, stk. 1, 
kan, om nødvendigt med Kommissionens 
støtte, investere renteindtægter eller andre 
afkast med henblik på at øge vækst og 
konkurrenceevne så meget som muligt, 
især i infrastrukturprojekter der gavner 
økonomien.

Begrundelse

Risikodelingsinstrumentet viser nødvendigheden af navnlig at støtte infrastrukturprojekter i 
medlemsstater med finansielle vanskeligheder, da disse i høj grad fremmer en varig 
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konkurrenceevne.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Infrastrukturprojekter.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater, der befinder sig i en 
vanskelig finansiel situation, og som 
opfylder betingelserne i artikel 22, stk. 1, 
kan, om nødvendigt med Kommissionens 
støtte, investere de i stk. 1 og 2 nævnte 
midler med henblik på at maksimere 
vækst og konkurrenceevne, især i 
infrastrukturprojekter der gavner 
økonomien.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
kapitalressourcer og indtjening og andre 
indtægter eller afkast, som kan henføres til 
støtte fra FSR-fondene til det finansielle 
instrument, anvendes i overensstemmelse 
med målene for programmet i en periode 
på mindst ti år efter afslutningen af 
programmet.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
kapitalressourcer og indtjening og andre 
indtægter eller afkast, som kan henføres til 
støtte fra FSR-fondene til det finansielle 
instrument, anvendes i overensstemmelse 
med målene for programmet i en periode 
på mindst ti år efter afslutningen af 
programmet. Det beløb, der er tilovers ti år 
efter afslutningen af programmet, 
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overføres til EU’s almindelige budget.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater, der befinder sig i en 
vanskelig finansiel situation, og som 
opfylder betingelserne i artikel 22, stk. 1, 
kan, om nødvendigt med Kommissionens 
støtte, investere de i artikel 38, stk. 1 og 2 
nævnte midler med henblik på at 
maksimere vækst og konkurrenceevne, 
især i infrastrukturprojekter der gavner 
økonomien.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) om de foranstaltninger, der er 
planlagt eller træffes for at inddrage de 
partnere, der henvises til i artikel 5, i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
partnerskabsaftalen og programmerne, er 
tilstrækkelige.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) procedurer til sikring af, at de udgifter, 
der anmeldes, er korrekte og formelt rigtige

c) procedurer til sikring af, at de udgifter, 
der anmeldes, er korrekte og formelt rigtige 
i overensstemmelse med principperne for 
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forsvarlig økonomisk forvaltning

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingsfristen for en mellemliggende 
betalingsanmodning kan afbrydes af den 
ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede som omhandlet i 
finansforordningen i en periode på højst ni 
måneder, hvis:

1. Betalingsfristen for en mellemliggende 
betalingsanmodning kan afbrydes af den 
ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede som omhandlet i 
finansforordningen i en periode på højst ni 
måneder, hvis en eller flere af følgende 
betingelser er opfyldt:

Begrundelse

Denne ændring har til formål at gøre teksten klarere.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager finansielle 
korrektioner ved at annullere hele eller en 
del af EU-bidraget til et program og 
foretage inddrivelse fra medlemsstaten for 
at udelukke udgifter, som overtræder 
gældende EU-ret og national ret, fra EU-
finansiering, idet dette også omfatter 
mangler ved medlemsstaterne forvaltnings-
og kontrolsystemer, der er konstateret af 
Kommissionen eller Den Europæiske 
Revisionsret.

1. Kommissionen foretager finansielle 
korrektioner ved at annullere hele eller en 
del af EU-bidraget til et program og 
foretage inddrivelse fra medlemsstaten for 
at udelukke udgifter, som overtræder 
gældende EU-ret og national ret, fra EU-
finansiering, idet dette også omfatter 
mangler ved medlemsstaterne forvaltnings-
og kontrolsystemer, der er konstateret af
Kommissionen eller Den Europæiske 
Revisionsret, eller som er konstateret af 
medlemsstaten, men som ikke er blevet 
tilstrækkeligt korrigeret af den 
pågældende medlemsstat. 

Begrundelse

Dette skal tilskynde medlemsstaterne til at foretage tilstrækkelige korrektioner af 
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overtrædelser.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Kommissionen fastsætter en 
finansiel korrektions størrelse, jf. stk. 1, 
tager den hensyn til arten og betydningen 
af overtrædelsen af gældende EU-ret eller 
national ret og de finansielle virkninger for 
EU-budgettet. 

3. Når Kommissionen fastsætter en 
finansiel korrektions størrelse, jf. stk. 1, 
tager den hensyn til arten og betydningen 
af overtrædelsen af gældende EU-ret eller 
national ret, herunder hvad angår 
mangler ved medlemsstaternes 
forvaltnings- og kontrolsystemer, og de 
finansielle virkninger for EU-budgettet.

Begrundelse

Tilpasning til denne artikels stk. 1.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en medlemsstat, som befinder sig 
i en vanskelig finansiel situation, opfylder 
betingelserne i artikel 22, stk. 1, 
udarbejder Kommissionen efter 
anmodning og via en 
gennemførelsesretsakt et særprogram 
under direkte budgetforvaltning i 
overensstemmelse med [artikel 55, stk. 1, 
litra a), i finansforordningen] med 
henblik på at konsolidere midler, der er 
blevet suspenderet og/eller inddrevet, eller 
renteindtægter eller ubrugte midler 
tilhørende den pågældende medlemsstat, 
og at anvende dem til at fremme vækst og 
økonomisk formåen så effektivt som 
muligt, især gennem 
infrastrukturprojekter der gavner 
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økonomien.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis en medlemsstat, som befinder sig 
i en vanskelig finansiel situation, og som 
falder ind under artikel 22, stk. 1, 
investeres de annullerede midler gennem 
et program, der oprettes af Kommissionen 
via en gennemførelsesretsakt i 
overensstemmelse med [artikel 55, stk. 1, 
litra a), i finansforordningen], på en 
sådan måde, at vækst og økonomisk 
udvikling prioriteres i højst mulig grad og 
således, at der især investeres i 
infrastrukturprojekter, der gavner 
økonomien, i den hensigt at forebygge, at 
regionerne lider yderligere økonomisk 
skade.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Midlerne til målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse fordeles blandt 
følgende tre kategorier af NUTS 2-
regioner:

2. Midlerne til målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse fordeles blandt 
følgende to kategorier af NUTS 2-regioner:

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) overgangsregioner, hvis BNP pr. 
indbygger er mellem 75 % og 90 % af det 
gennemsnitlige BNP i EU-27

udgår

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tre kategorier af regioner afgrænses på 
grundlag af, hvordan deres BNP pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2006-2008, relaterer sig til det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme 
referenceperiode.

De to kategorier af regioner afgrænses på 
grundlag af, hvordan deres BNP pr. 
indbygger, målt i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af EU-tal for 
perioden 2006-2008, relaterer sig til det 
gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme 
referenceperiode.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Umiddelbart efter denne forordnings 
ikrafttræden vedtager Kommissionen en 
afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt med en liste over de 
regioner, der opfylder kriterierne for de tre
regionskategorier omhandlet i stk. 2, og de 
medlemsstater, der opfylder kriterierne i 
stk. 3. Denne liste er gyldig fra den 
1. januar 2014 til den 31. december 2020.

4. Umiddelbart efter denne forordnings 
ikrafttræden vedtager Kommissionen en 
afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt med en liste over de 
regioner, der opfylder kriterierne for de to
regionskategorier omhandlet i stk. 2, og de 
medlemsstater, der opfylder kriterierne i 
stk. 3. Denne liste er gyldig fra den 
1. januar 2014 til den 31. december 2020.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 50,13 % (dvs. i alt 162 589 839 384 
EUR) til mindre udviklede regioner

a) 62,14 % til mindre udviklede regioner

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 12,01 % (dvs. i alt 38 951 564 661 
EUR) til overgangsregioner

udgår

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 16,39 % (dvs. i alt 53 142 922 017 
EUR) til mere udviklede regioner

c) 16,39 % til mere udviklede regioner

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 21,19 % (dvs. i alt 68 710 486 782 
EUR) til medlemsstater, der modtager 
støtte fra Samhørighedsfonden

d) 21,19 % til medlemsstater, der modtager 
støtte fra Samhørighedsfonden

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) 0,29 % (dvs. i alt 925 680 000 EUR)
som supplerende støtte til regioner i den 
yderste periferi, der er fastlagt i traktatens 
artikel 349, og de NUTS 2-regioner, der 
opfylder kriterierne i artikel 2 i protokol 6 
til traktaten om Østrigs, Finlands og 
Sveriges tiltrædelse.

e) 0,29 % som supplerende støtte til 
regioner i den yderste periferi, der er 
fastlagt i traktatens artikel 349, og de 
NUTS 2-regioner, der opfylder kriterierne i 
artikel 2 i protokol 6 til traktaten om 
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og 
overgangsregionerne

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne til 
de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat via 
[instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

3. Mindst 15 % af strukturfondsmidlerne til 
de mindre udviklede regioner og 25 % for 
mere udviklede regioner i hver 
medlemsstat tildeles ESF. Støtten til en 
medlemsstat via [instrumentet for 
fødevarer til socialt dårligt stillede] anses i 
denne bestemmelse for at udgøre en andel 
af de strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 3,48 % af de 
samlede midler, der er til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra fondene i 
perioden 2014-2020 (dvs. i alt 
11 700 000 004 EUR).

8. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 7 % af de 
samlede midler, der er til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra fondene i 
perioden 2014-2020.

Begrundelse

Jf. punkt 37 i Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om Kommissionens femte 
samhørighedsrapport og strategien for samhørighedspolitikken for perioden efter 2013 
(2011/2035(INI)).

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner,
overgangsregioner og mere udviklede 
regioner, må ikke overføres mellem de 
forskellige kategorier af regioner.

1. De samlede bevillinger, der er fordelt 
mellem de enkelte medlemsstater for så 
vidt angår mindre udviklede regioner og 
mere udviklede regioner, må ikke 
overføres mellem de forskellige kategorier 
af regioner.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Verificering af, om det niveau for de 
offentlige eller tilsvarende strukturelle 
udgifter under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse, som er blevet 
bibeholdt i perioden, må kun finde sted i 
de medlemsstater, hvor mindre udviklede 
regioner og overgangsregioner mindst 
omfatter 15 % af den samlede befolkning.

udgår
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Begrundelse

Betingelsen om additionalitet bør kontrolleres i alle medlemsstater, jf. punkt 1 og 2 i EP’s 
beslutning af 5. juli 2011 (2011/2035(INI)): " ser endvidere merværdien i en europæisk 
fremme, når støtteprojekterne på regionalt niveau bidrager til at opnå de fælles europæiske 
målsætninger inden for europæisk integration, økonomisk vækst, forskning, (…) og mener, at 
dette ikke ville kunne opnås uden det europæiske incitament".

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 90 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som led i et eller flere operationelle 
programmer kan EFRU og 
Samhørighedsfonden yde støtte til en 
operation, der omfatter en række arbejder, 
aktiviteter eller tjenesteydelser, der i sig 
selv tager sigte på udførelse af en 
uopdelelig opgave af præcis økonomisk 
eller teknisk art, som har tydeligt fastlagte 
mål, og hvortil de samlede udgifter 
overstiger 50 000 000 EUR (i det følgende 
benævnt "stort projekt"). Finansielle 
instrumenter betragtes ikke som store 
projekter.

Som led i et eller flere operationelle 
programmer kan EFRU og 
Samhørighedsfonden yde støtte til en 
operation, der omfatter en række arbejder, 
aktiviteter eller tjenesteydelser, der i sig 
selv tager sigte på udførelse af en udelelig
opgave af præcis økonomisk eller teknisk 
art, som har tydeligt fastlagte mål, og 
hvortil de samlede udgifter overstiger 
10 000 000 EUR (i det følgende benævnt 
"stort projekt"). Finansielle instrumenter 
betragtes ikke som store projekter.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I forbindelse med vurdering af store 
projekter vurderer Kommissionen, om den 
økonomiske støtte fra fondene vil 
resultere i betydelige tab af arbejdspladser 
på deres nuværende placering inden for 
EU, med henblik på at sikre, at EU-
finansieringen ikke støtter udflytninger 
inden for Unionen.
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Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 116 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisionsmyndigheden sikrer, at der 
foretages revision af forvaltnings- og 
kontrolsystemer, af et passende udsnit af 
operationer og af årsregnskaberne.

Revisionsmyndigheden sikrer, at der 
foretages revision af, at forvaltnings- og 
kontrolsystemet for de operationelle 
programmer fungerer hensigtsmæssigt og
af et passende udsnit af operationer på
grundlag af de udgifter, der er anmeldt til 
Kommissionen. Alle statistiske metoder 
udgør hensigtsmæssige 
indsamlingsmetoder. Hvis dette på grund 
af for få operationer ikke er muligt, kan 
der benyttes en formel ikke-statistisk 
metode, der sikrer et repræsentativt udsnit 
af den anmeldte udgift og gør det muligt 
for revisionsmyndigheden at uddrage 
korrekte konklusioner om, hvorvidt 
systemet fungerer efter hensigten.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 116 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 med 
henblik på at fastsætte, hvilke betingelser 
sådanne revisioner skal opfylde.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 om 
fastsættelse af bestemmelserne for 
relevante statistiske eller ikke-statistiske 
metoder til indsamling af stikprøver.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen beslutter, om der skal Når Kommissionen beslutter, om der skal 
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anmodes om disse dokumenter, skal den 
tage i betragtning, om forvaltnings- og 
kontrolsystemerne for det operationelle 
program er de samme som i den 
foregående programmeringsperiode, om 
forvaltningsmyndigheden også udfører 
godkendelsesmyndighedens funktioner og 
eventuel dokumentation for, at de fungerer 
effektivt.

anmodes om disse dokumenter, skal den 
anvende en risikobaseret tilgang, 
hvorunder det tages i betragtning, om 
forvaltnings- og kontrolsystemerne for det 
operationelle program er de samme som i 
den foregående programmeringsperiode, 
om forvaltningsmyndigheden også udfører 
godkendelsesmyndighedens funktioner og 
eventuel dokumentation for, at de fungerer 
effektivt.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 4 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede skal i deres årlige 
aktivitetsrapporter redegøre for, hvordan 
Kommissionen har udøvet sin tilsynsrolle 
med hensyn til godkendelse.

Begrundelse

Dette ligger i forlængelse af Revisionsrettens anbefaling som fastlagt i punkt 25 og 26 i dens 
udtalelse 7/2011.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 127 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis en medlemsstat, der befinder sig i 
en vanskelig finansiel situation, opfylder 
betingelserne i artikel 22, stk. 1, 
udarbejder Kommissionen efter 
anmodning fra medlemsstaten ved en 
gennemførelsesretsakt et særprogram 
under direkte budgetforvaltning i 
overensstemmelse med [artikel 55, stk. 1, 
litra a), i finansforordningen)] med 
henblik på at konsolidere de midler, der er 
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blevet suspenderet og/eller inddrevet og de 
renteindtægter eller ubrugte midler 
tilhørende den pågældende medlemsstat, 
og anvende dem til at fremme vækst i 
størst mulig grad, især gennem 
infrastrukturprojekter der gavner 
økonomien.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 131 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen kan ved indledningen 
af proceduren i henhold til artikel 137 
kun foretage en finansiel korrektion for 
udgifter, der vedrører regnskabsår, for 
hvilke årsregnskabet er eller burde have 
været fremlagt. Udgifter, der anses for 
afsluttede i henhold til stk. 1 og 2 i denne 
artikel, for hvilke treårsperioden i 
henhold til artikel 132, stk. 1, er udløbet, 
skal ikke underkastes finansielle 
korrektioner, medmindre der er 
konstateret uregelmæssigheder i form af 
manglende overensstemmelse med 
artikel 61 og i de tilfælde, der henvises til i 
artikel 136, stk. 4 og 5.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 134 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle eller en del af de mellemliggende 
betalinger vedrørende prioriterede felter 
eller operationelle programmer kan 
suspenderes af Kommissionen, hvis: 

1. Alle eller en del af de mellemliggende 
betalinger vedrørende prioriterede felter 
eller operationelle programmer kan 
suspenderes af Kommissionen, hvis en 
eller flere af følgende betingelser er 
opfyldt: 
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Begrundelse

Denne ændring har til formål at gøre teksten klarere.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 135 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De fondsbidrag, der annulleres i henhold 
til stk. 2, kan genanvendes af 
medlemsstaten inden for det pågældende 
operationelle program, jf. dog stk. 4.

3. De fondsbidrag, der annulleres i henhold 
til stk. 2, kan under forudsætning af, at 
uregelmæssigheder er blevet forebygget, 
afsløret og korrigeret, og af at de er blevet 
behørigt finansielt korrigeret af 
medlemsstaten, kun genanvendes én gang 
af medlemsstaten inden for det pågældende 
operationelle program, jf. dog stk. 4.

Begrundelse

Afklaring af ideen om, at medlemsstaterne skal have lov til at genbruge midlerne, hvis 
uregelmæssighederne blev opdaget og passende fulgt op på af medlemsstaten selv.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 135 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Finansielle korrektioner tilsidesætter 
ikke den pågældende medlemsstats pligt 
til at inddrive de pågældende beløb i 
overensstemmelse med artikel 112, stk. 2. 

Begrundelse

Ændringen tydeliggør, at inddrivelser skal gennemføres uanset hvad.
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Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 136 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager finansielle 
korrektioner ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter ved at annullere 
hele eller en del af EU-bidraget til et 
operationelt program, jf. artikel 77, hvis 
den efter den nødvendige gennemgang 
konkluderer, at:

1. Kommissionen foretager finansielle 
korrektioner ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter ved at annullere 
hele eller en del af EU-bidraget til et 
operationelt program, jf. artikel 77, hvis 
den efter den nødvendige gennemgang 
konkluderer, at en eller flere af følgende 
betingelser er opfyldt:

Begrundelse

Denne ændring har til formål at gøre teksten klarere.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 137 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver finansiel korrektion, der medfører 
en nettokorrektion, udgør en 
formålsbestemt indtægt til samme kapitel i 
EU's almindelige budget.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 137 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Hvis en medlemsstat, der befinder sig i 
en vanskelig finansiel situation, opfylder 
betingelserne i artikel 22, stk. 2, 
udarbejder Kommissionen efter 
anmodning fra medlemsstaten ved en
gennemførelsesretsakt et særprogram 
under direkte budgetforvaltning i 
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overensstemmelse med [artikel 55, stk. 1, 
litra a), i finansforordningen] med 
henblik på at konsolidere de midler, der er 
blevet suspenderet og/eller inddrevet og 
renteindtægter eller ubrugte midler 
tilhørende den pågældende medlemsstat, 
og at anvende dem til at fremme vækst i 
størst mulig grad, især gennem 
infrastrukturprojekter der gavner 
økonomien.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 142 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Den Europæiske Revisionsret afgiver 
udtalelse om de delegerede retsakter, der 
er omhandlet i artikel 20, stk. 4, 
artikel 54, stk. 1, artikel 58, artikel 77, 
stk. 1, artikel 112, stk. 2, artikel 114, 
stk. 8–10, artikel 116, stk. 1 og 6, og 
artikel 136, stk. 6, på anmodning af enten 
Europa-Parlamentet eller Rådet.

Begrundelse

Dette giver Europa-Parlamentet og Rådet mulighed for at danne deres respektive synspunkter 
på grundlag af ekspertrapporten fra Revisionsretten.
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