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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 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) Ved forordning (EU) nr. […] om de 
finansielle bestemmelser for Unionens 
årlige budget fastlægges de generelle 
principper vedrørende gennemførelsen af 
Unionens årlige budget. Det er derfor 
nødvendigt at sikre overensstemmelse 
mellem den forordning og 
bestemmelserne for ESF.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forpligtelser, som er pålagt programmets 
myndigheder med hensyn til forvaltning, 
kontrol og revision for operationen, 
opfyldes af myndighederne med ansvar for 
det program, hvorunder den pågældende 
operation støttes, eller også indgår de 
aftaler med myndighederne i den 
medlemsstat, hvor operationen finder sted, 
forudsat at betingelserne i stk. 2, litra a), 
og forpligtelserne i relation til forvaltning, 
kontrol og revision af operationen 
opfyldes.

b) forpligtelser, som er pålagt programmets 
myndigheder med hensyn til forvaltning, 
kontrol og revision for operationen, 
opfyldes af myndighederne med ansvar for 
det program, hvorunder den pågældende 
operation støttes, eller også indgår de 
aftaler med myndighederne i det område, 
hvor operationen finder sted.

Begrundelse

Overensstemmelse med COM(2011)0615.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foruden de udgifter, der er omhandlet i 
artikel 59, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
[…], er erhvervelse af infrastruktur, jord og 
fast ejendom ikke berettiget til støtte fra 
ESF.

3. Foruden de udgifter, der er omhandlet i 
artikel 59, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
[…], er erhvervelse af infrastruktur, jord og 
fast ejendom uanset værdi ikke berettiget 
til støtte fra ESF.

Begrundelse

Overensstemmelse med COM(2011)0615.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansiel revision skal udelukkende
tilsigte at kontrollere, at betingelserne for 
Kommissionens godtgørelser på grundlag 
af standardskalaer for enhedsomkostninger 
og faste beløb er opfyldt.

Al finansiel revision, der anses for 
nødvendig, skal tilsigte at kontrollere, at 
betingelserne for Kommissionens 
godtgørelser på grundlag af 
standardskalaer for enhedsomkostninger og 
faste beløb er opfyldt.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når disse finansieringsformer tages i 
anvendelse, må medlemsstaterne anvende 
deres egen regnskabspraksis til at støtte 
operationer. I forbindelse med denne 
forordning og forordning (EU) nr. […] 
må denne regnskabspraksis og de heraf 

Når disse finansieringsformer tages i 
anvendelse, må medlemsstaterne anvende 
deres egen regnskabspraksis til at støtte 
operationer.
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følgende beløb ikke revideres af 
revisionsmyndigheden eller af 
Kommissionen.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 16 med 
henblik på at fastsætte særlige regler og 
vilkår for medlemsstaternes ansøgninger, 
herunder lofter, for politikbaserede 
garantier, som navnlig tilsikrer, at
anvendelsen af disse ikke fører til alt for 
høje gældsniveauer hos offentlige 
myndigheder.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 16 med 
henblik på at fastsætte særlige regler og 
vilkår for medlemsstaternes ansøgninger, 
herunder lofter, for politikbaserede 
garantier, som navnlig tilsikrer, at 
anvendelsen af disse ikke fører til alt for 
høje gældsniveauer hos offentlige 
myndigheder. Disse delegerede retsakter 
skal opfylde principperne i forordning 
(EU) nr. [...] om de finansielle regler 
vedrørende Unionens årlige budget.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Bilag – punkt 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fælles indikatorer vedrørende 
forvaltningen af ESF-midlerne i 
medlemsstaterne:
samlet antal medarbejdere, der er 
beskæftiget med forvaltning, godkendelse 
og kontrol med ESF-midlerne i de enkelte 
medlemsstater.
Alle data opdeles efter de pågældende 
NUTS-niveauer.

Ændringsforslag 8
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Forslag til forordning
Bilag – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse oplysninger om deltagere, der indgår 
i en ESF-støttet operation, forelægges i de 
årlige gennemførelsesrapporter som 
omhandlet i artikel 44, stk. 1, og 2, samt 
artikel 101, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
[…]. Alle data opdeles efter køn.

Disse oplysninger om deltagere, der indgår 
i en ESF-støttet operation, forelægges i de 
årlige gennemførelsesrapporter som 
omhandlet i artikel 44, stk. 1, og 2, samt 
artikel 101, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
[…]. Alle data opdeles efter køn og efter 
de pågældende NUTS-niveauer.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Bilag – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse oplysninger forelægges i de årlige 
gennemførelsesrapporter som omhandlet i 
artikel 44, stk. 1, og 2, samt artikel 101, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […].

Disse oplysninger forelægges i de årlige 
gennemførelsesrapporter som omhandlet i 
artikel 44, stk. 1, og 2, samt artikel 101, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […]. Alle data 
opdeles efter de pågældende NUTS-
niveauer.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Bilag – punkt 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse oplysninger forelægges i de årlige 
gennemførelsesrapporter som omhandlet i 
artikel 44, stk. 1, og 2, samt artikel 101, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […]. Alle data 
opdeles efter køn.

Disse oplysninger forelægges i de årlige 
gennemførelsesrapporter som omhandlet i 
artikel 44, stk. 1, og 2, samt artikel 101, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […]. Alle data 
opdeles efter køn og efter de pågældende 
NUTS-niveauer.

Ændringsforslag 11
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Forslag til forordning
Bilag – punkt 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse oplysninger forelægges i de årlige 
gennemførelsesrapporter som omhandlet i 
artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 
[…]. De indsamles på grundlag af en 
repræsentativ stikprøve af deltagere inden 
for hver prioritet. Stikprøvens egen 
gyldighed bør sikres på en sådan måde, at 
dataene kan generaliseres for hele 
prioriteten. Alle data opdeles efter køn.

Disse oplysninger forelægges i de årlige 
gennemførelsesrapporter som omhandlet i 
artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 
[…]. De indsamles på grundlag af en 
repræsentativ stikprøve af deltagere inden 
for hver prioritet. Stikprøvens egen 
gyldighed bør sikres på en sådan måde, at 
dataene kan generaliseres for hele 
prioriteten. Alle data opdeles efter køn og 
efter de pågældende NUTS-niveauer.
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