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Ændringsforslag 13
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Antallet af personer, som lider 
materielle eller endog alvorlige materielle 
afsavn i Unionen er stigende, og disse 
personer er ofte så udstødte, at de ikke kan 
drage fordel af 
aktiveringsforanstaltningerne under 
forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig 
under forordning (EU) nr. […ESF].

(2) Antallet af personer, som lider 
materielle eller endog alvorlige materielle 
afsavn i Unionen er stigende, og disse 
personer er ofte så udstødte, at de ikke kan 
drage fordel af 
aktiveringsforanstaltningerne under 
forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig 
under forordning (EU) nr. […ESF].
Kriterierne for at udpege sådanne 
personer skal være i overensstemmelse 
med de skiftende økonomiske og sociale 
betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 14
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at overvåge fremskridt i 
gennemførelsen af de operationelle 
programmer bør medlemsstaterne 
udarbejde årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter, som forelægges 
Kommissionen for at sikre, at denne altid 
har væsentlige og ajourførte oplysninger til 
sin rådighed. Med samme mål for øje bør 
Kommissionen og hver medlemsstat hvert 
år mødes til et bilateralt statusmøde, 
medmindre andet aftales.

(11) For at overvåge fremskridt i 
gennemførelsen af de operationelle 
programmer bør medlemsstaterne 
udarbejde midtvejsrapporter om 
gennemførelsen og endelige 
gennemførelsesrapporter, som forelægges 
Kommissionen for at sikre, at denne altid 
har væsentlige og ajourførte oplysninger til 
sin rådighed. Med samme mål for øje bør 
Kommissionen og hver medlemsstat hvert 
år mødes til et bilateralt statusmøde, 
medmindre andet aftales.
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Or. fr

Ændringsforslag 15
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at beskytte Unionens finansielle 
interesser bør der kunne træffes 
midlertidige foranstaltninger, som gør det 
muligt for den ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede at afbryde 
betalinger, hvis der er tegn på, at der er 
alvorlige mangler ved forvaltnings- og 
kontrolsystemets funktion, tegn på 
uregelmæssigheder i forbindelse med en 
betalingsanmodning eller manglende 
fremlæggelse af dokumenter i forbindelse 
med gennemgang og godkendelse af 
regnskaberne.

For at beskytte Unionens finansielle 
interesser bør der kunne træffes 
midlertidige foranstaltninger, som gør det 
muligt for den ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede at afbryde 
betalinger, hvis der er tegn på, at der er 
alvorlige mangler ved forvaltnings- og 
kontrolsystemets funktion, tegn på 
uregelmæssigheder i forbindelse med en 
betalingsanmodning eller manglende 
fremlæggelse af dokumenter i forbindelse 
med gennemgang og godkendelse af 
regnskaberne eller betydelige forsinkelser i 
forbindelse med gennemførelsen af 
projekterne, og hvis det på behørig vis kan 
godtgøres, at de mål, der er opstillet for 
projekterne, ikke vil kunne opfyldes.

Or. pt

Ændringsforslag 16
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
gennemførelsesbeføjelserne for så vidt 
angår modellen for årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter og listen over 
indikatorer, modellen for den strukturerede 
undersøgelse af de endelige modtagere, 
systemet for elektronisk dataudveksling 

(40) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
gennemførelsesbeføjelserne for så vidt 
angår modellen for midtvejsrapporter om 
gennemførelsen og endelige 
gennemførelsesrapporter og listen over 
indikatorer, modellen for den strukturerede 
undersøgelse af de endelige modtagere, 
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mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen, modellen for 
forvaltningserklæringen, modellerne for 
revisionsstrategien, revisionsudtalelsen og 
den årlige kontrolrapport samt metoden for 
stikprøveudtagning, reglerne for 
anvendelse af data indsamlet under 
revisioner samt modellen for 
betalingsanmodninger, udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser6.

systemet for elektronisk dataudveksling 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen, modellen for 
forvaltningserklæringen, modellerne for 
revisionsstrategien, revisionsudtalelsen og 
den årlige kontrolrapport samt metoden for 
stikprøveudtagning, reglerne for 
anvendelse af data indsamlet under 
revisioner samt modellen for 
betalingsanmodninger, udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser6.

Or. fr

Ændringsforslag 17
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Fonden bidrager 
til opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe de værste former for fattigdom i 
Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden.

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Fonden bidrager 
til opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe de værste former for fattigdom i 
Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden. Den sikrer, at 
ingen person, der befinder sig på 
Unionens område, sulter.

Or. fr
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Ændringsforslag 18
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for 
hjemløse eller for børn til de socialt 
dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 
forbrugsgoder til brug for de socialt 
dårligst stillede, herunder især hjemløse,
eller for børn til de socialt dårligst stillede 
personer via partnerorganisationer, som er 
udvalgt af medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 19
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den del af EU-budgettet, der er afsat til 
fonden, gennemføres ved delt forvaltning 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen i henhold til artikel 55, stk. 
1, litra b), i finansforordningen, dog ikke 
hvad angår teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ, som gennemføres 
ved direkte forvaltning i henhold til 
finansforordningens artikel 55, stk. 1, litra 
a).

1. Den del af EU-budgettet, der er afsat til 
fonden, gennemføres ved delt forvaltning 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen i henhold til artikel 58, stk. 
1, litra b), i finansforordningen, dog ikke 
hvad angår teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ, som gennemføres 
ved direkte forvaltning i henhold til 
finansforordningens artikel 58, stk. 1, litra 
a).

Or. fr

Ændringsforslag 20
Ingeborg Gräßle
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den del af EU-budgettet, der er afsat til 
fonden, gennemføres ved delt forvaltning 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen i henhold til artikel 55, stk. 
1, litra b), i finansforordningen, dog ikke 
hvad angår teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ, som gennemføres 
ved direkte forvaltning i henhold til 
finansforordningens artikel 55, stk. 1, litra 
a).

1. Den del af EU-budgettet, der er afsat til 
fonden, gennemføres ved delt forvaltning 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen i henhold til artikel 58, stk. 
1, litra b), i finansforordningen, dog ikke 
hvad angår teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ, som gennemføres 
ved direkte forvaltning i henhold til 
finansforordningens artikel 58, stk. 1, litra 
a).

Or. de

Ændringsforslag 21
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen og medlemsstaterne og 
støttemodtagerne anvender princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 26.

7. Kommissionen og medlemsstaterne og 
støttemodtagerne anvender princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 30.

Or. fr

Ændringsforslag 22
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Der tages 
hensyn til klimatiske og miljømæssige 

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Der tages 
hensyn til klimatiske og miljømæssige 
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forhold i udvælgelseskriterierne for 
fødevarer og varer, hvor det er relevant, 
navnlig med henblik på reduktion af 
fødevarespild.

forhold i udvælgelseskriterierne for 
fødevarer og varer, hvor det er relevant, 
navnlig med henblik på reduktion af 
fødevarespild. Disse fødevarer og varer 
skal være produceret inden for Unionen. I 
tilfælde af at medlemsstaterne og 
støttemodtagerne vælger fødevarer og 
varer, der ikke er produceret inden for 
Unionen, skal det land, i hvilket 
fødevarerne eller varerne er produceret, i 
henhold til de objektive regler for valg 
anvende gensidighedsprincippet for 
handel med Unionen, herunder især 
princippet om åbne markeder.

Or. fr

Ændringsforslag 23
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De samlede midler, der er til rådighed til 
fondenes budgetmæssige forpligtelser i 
perioden 2014-2020, er 2 500 000 000
EUR i 2011-priser i overensstemmelse med 
den årlige fordeling, der er fastlagt i bilag 
II.

1. De samlede midler, der er til rådighed til 
fondenes budgetmæssige forpligtelser i 
perioden 2014-2020, er 3 500 000 000
EUR i 2011-priser i overensstemmelse med 
den årlige fordeling, der er fastlagt i bilag 
II.

Or. fr

Ændringsforslag 24
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle medlemsstater forelægger et 
operationelt program for Kommissionen, 

1. Alle medlemsstater forelægger et 
operationelt program for Kommissionen, 
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som dækker perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020, senest tre
måneder efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning, og som indeholder følgende:

som dækker perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020, senest fire
måneder efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning, og som indeholder følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 25
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) en beskrivelse af, hvilke mekanismer 
der anvendes til at fastlægge kriterierne for 
udpegning af de socialt dårligst stillede 
personer, om nødvendigt opdelt efter 
behandlet type materielt afsavn

(c) en beskrivelse af, hvilke mekanismer 
der anvendes til at fastlægge kriterierne for 
udpegning af de socialt dårligst stillede 
personer, om nødvendigt opdelt efter 
behandlet type materielt afsavn; 
beskrivelsen skal tage højde for personer 
med negativ indkomst, der for nylig er 
kommet i vanskeligheder, og husejere 
med negativ egenkapital

Or. en

Ændringsforslag 26
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger senest tre måneder efter 
forelæggelsen af det operationelle program. 
Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger 
og, hvor det er relevant, ændrer det 
foreslåede operationelle program.

2. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger senest en måned efter 
forelæggelsen af det operationelle program.
Hvis der ikke fremsættes nogen 
bemærkninger inden for denne frist, er 
det ensbetydende med Kommissionens 
accept af det operationelle program.
Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger 
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og, hvor det er relevant, ændrer det 
foreslåede operationelle program.

Or. fr

Ændringsforslag 27
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen godkender ved en 
gennemførelsesretsakt anmodningen om 
ændring af det operationelle program 
senest fem måneder efter, at medlemsstaten 
formelt har forelagt den, forudsat at 
eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen er blevet taget i betragtning 
på tilfredsstillende vis.

3. Kommissionen godkender ved en 
gennemførelsesretsakt anmodningen om 
ændring af det operationelle program 
senest tre måneder efter, at medlemsstaten 
formelt har forelagt den, forudsat at 
eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen er blevet taget i betragtning 
på tilfredsstillende vis.

Or. fr

Ændringsforslag 28
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden hører Kommissionen mindst en
gang om året de organisationer, som 
repræsenterer partnerorganisationerne på 
EU-plan, om gennemførelsen af fondens 
støtte.

Desuden hører Kommissionen mindst en 
gang om året de organisationer, som 
repræsenterer partnerorganisationerne på 
EU-plan, om gennemførelsen af fondens 
støtte. Der skal udarbejdes en rapport til 
Parlamentet vedrørende resultatet af disse 
høringer.

Or. fr
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Ændringsforslag 29
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden den 30. juni hvert år fra 2015 til
2022 forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en årlig rapport om 
gennemførelsen af det operationelle 
program i det foregående finansår.

1. Mellem 2015 og 2022 forelægger 
medlemsstaterne Kommissionen en
midtvejsrapport om gennemførelsen af det 
operationelle program i det foregående 
finansår.

Or. fr

Ændringsforslag 30
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder den årlige 
gennemførelsesrapport i henhold til den 
model, som Kommissionen vedtager, og 
listen over fælles input- og 
resultatindikatorer.

2. Medlemsstaterne udarbejder en 
midtvejsrapport om gennemførelsen i 
henhold til den model, som Kommissionen 
vedtager, og listen over fælles input- og 
resultatindikatorer.

Or. fr

Ændringsforslag 31
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den årlige gennemførelsesrapport
betragtes som tilfredsstillende, hvis den 
indeholder alle de oplysninger, som kræves 
i henhold til den i stk. 2 omhandlede model 

3. Midtvejsrapporten om gennemførelsen
betragtes som tilfredsstillende, hvis den 
indeholder alle de oplysninger, som kræves 
i henhold til den i stk. 2 omhandlede model 
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og de fælles indikatorer. Senest 15 
arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af
den årlige gennemførelsesrapport
underretter Kommissionen den pågældende 
medlemsstat, hvis rapporten ikke er 
tilfredsstillende. Hvis Kommissionen inden 
den anførte frist ikke har fremsendt denne 
oplysning, betragtes rapporten som 
tilfredsstillende.

og de fælles indikatorer. Senest 15 
arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af
midtvejsrapporten om gennemførelsen
underretter Kommissionen den pågældende 
medlemsstat, hvis rapporten ikke er 
tilfredsstillende. Hvis Kommissionen inden 
den anførte frist ikke har fremsendt denne 
oplysning, betragtes rapporten som 
tilfredsstillende.

Or. fr

Ændringsforslag 32
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen behandler den årlige 
gennemførelsesrapport og underretter 
medlemsstaten om sine bemærkninger 
senest to måneder efter modtagelsen af den 
årlige gennemførelsesrapport.

4. Kommissionen behandler
midtvejsrapporten om gennemførelsen og 
underretter medlemsstaten om sine 
bemærkninger senest to måneder efter 
modtagelsen af den årlige 
gennemførelsesrapport.

Or. fr

Ændringsforslag 33
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og hver enkelt 
medlemsstat mødes hvert år fra 2014 til 
2022, medmindre andet aftales, for at 
behandle fremskridt i gennemførelsen af 
det operationelle program under 
hensyntagen til den årlige 
gennemførelsesrapport og Kommissionens 

1. Kommissionen og hver enkelt 
medlemsstat mødes hvert år fra 2014 til 
2022, medmindre andet aftales, for at 
behandle fremskridt i gennemførelsen af 
det operationelle program under 
hensyntagen til midtvejsrapporten om 
gennemførelsen og Kommissionens 
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bemærkninger i henhold til artikel 11, stk.
7, hvor det er relevant.

bemærkninger i henhold til artikel 11, stk. 
7, hvor det er relevant.

Or. fr

Ændringsforslag 34
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) bidraget til Unionens mål om inden 
2020 at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse for så vidt angår det 
udvalgte materielle afsavn, som skal 
afhjælpes, under hensyntagen til de 
nationale forhold for så vidt angår 
fattigdom og social udstødelse og 
materielle afsavn

(a) bidraget til Unionens mål om inden 
2020 at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse for så vidt angår det 
udvalgte materielle afsavn, som skal 
afhjælpes, under hensyntagen til de 
nationale forhold for så vidt angår 
fattigdom og social udstødelse og 
materielle afsavn og personer med negativ 
indkomst og egenkapital samt de socialt 
dårligst stillede personer og dem, der er i 
størst risiko for fattigdom

Or. es

Ændringsforslag 35
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden gennemfører 
en struktureret undersøgelse af de endelige 
modtagere i 2017 og i 2021 i henhold til 
den metodologi, som udarbejdes af 
Kommissionen. Kommissionen vedtager 
denne metodologi ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 

2. Forvaltningsmyndigheden gennemfører 
en struktureret undersøgelse af de endelige 
modtagere i 2017 og i 2021 i henhold til 
den metodologi, som udarbejdes af 
Kommissionen. Kommissionen vedtager 
denne metodologi ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
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rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2. rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.
Modellen overholder princippet om 
forenkling, samtidig med at den er i 
overensstemmelse med målene for 
evaluering.

Or. fr

Ændringsforslag 36
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På eget initiativ og i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne gennemfører 
Kommissionen med bistand fra eksterne 
eksperter en efterfølgende evaluering af 
effektiviteten og holdbarheden af de 
opnåede resultater og med henblik på at 
måle fondes merværdi. Den efterfølgende 
evaluering skal være afsluttet den 
31. december 2023.

På eget initiativ og i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne gennemfører 
Kommissionen med bistand fra eksterne 
eksperter en efterfølgende evaluering af 
effektiviteten og holdbarheden af de 
opnåede resultater og med henblik på at 
måle fondes merværdi for så vidt angår 
personer med negativ indkomst og 
egenkapital samt de socialt dårligst 
stillede personer og dem, der er i størst 
risiko for fattigdom. Den efterfølgende 
evaluering skal være afsluttet den 
31. december 2023.

Or. es

Ændringsforslag 37
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Under gennemførelsen af en operation 
informerer støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne offentligheden om 
den støtte, der er opnået fra fonden ved at 

3. Under gennemførelsen af en operation 
informerer støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne offentligheden om 
den støtte, der er opnået fra fonden ved at 
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opsætte mindst én plakat med information 
om operationen (minimumsstørrelse A3) 
med omtale af den finansielle støtte fra EU 
på et sted, som er umiddelbart synligt for 
offentligheden, på alle steder, hvor der 
uddeles fødevarer, varer og gennemføres 
ledsageforanstaltninger, undtagen hvis 
dette ikke kan lade sig gøre på grund af 
særlige forhold ved distributionen.

opsætte mindst én plakat med information 
om operationen (minimumsstørrelse A3) 
med omtale af den finansielle støtte fra EU 
på et sted, som er umiddelbart synligt og 
tilgængeligt for offentligheden, på alle 
steder, hvor der uddeles fødevarer, varer og 
gennemføres ledsageforanstaltninger, 
undtagen hvis dette ikke kan lade sig gøre 
på grund af særlige forhold ved 
distributionen. Støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne skal sikre, at 
ældre og handicappede har adgang til 
denne information.

Or. en

Ændringsforslag 38
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medfinansieringssatsen for hvert 
operationelt program må højst udgøre 
85 % af de støtteberettigede offentlige 
udgifter.

1. Finansieringssatsen for hvert 
operationelt program er 100 % af de 
støtteberettigede offentlige udgifter.

Or. fr

Ændringsforslag 39
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af et operationelt program 
fastsætter den medfinansieringssats, som 
finder anvendelse på det operationelle 
program, og den maksimale støtte fra 
fonden. 

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 40
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fødevarer og varer til hjemløse eller til 
børn kan indkøbes af 
partnerorganisationerne selv.

3. Fødevarer og varer til de socialt dårligst 
stillede, herunder især hjemløse, eller til 
børn kan indkøbes af 
partnerorganisationerne selv.

Or. fr

Ændringsforslag 41
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) refusion på grundlag af 
enhedsomkostninger

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 42
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) udgifter til indkøb af fødevarer og 
elementære forbrugsgoder til personlig 
brug for hjemløse eller for børn

(a) udgifter til indkøb af fødevarer og 
elementære forbrugsgoder til personlig 
brug for de socialt dårligst stillede, 
herunder især hjemløse, eller for børn
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Or. fr

Ændringsforslag 43
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) udgifter til transport af fødevarer eller 
varer til partnerorganisationernes lagre, 
hvis det er et offentligt organ, som 
indkøber fødevarerne eller de elementære 
forbrugsgoder til personlig brug for 
hjemløse eller for børn og stiller disse til 
rådighed for partnerorganisationer, som en 
fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

(b) udgifter til transport af fødevarer eller 
varer til partnerorganisationernes lagre, 
hvis det er et offentligt organ, som 
indkøber fødevarerne eller de elementære 
forbrugsgoder til brug for de socialt 
dårligst stillede, herunder især hjemløse,
eller for børn og stiller disse til rådighed 
for partnerorganisationer, som en fast takst 
på 1 % af udgifterne i litra a)

Or. fr

Ændringsforslag 44
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) moms, når den ikke er 
refusionsberettiget.

Or. fr

Ændringsforslag 45
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) moms. Momsbeløb er dog 
støtteberettigede, når de ikke kan blive 
tilbagebetalt i henhold til national 
momslovgivning og er betalt af andre 
støttemodtagere end en ikke-afgiftspligtig 
person, som defineret i artikel 13, stk. 1, 
første afsnit, i Rådets direktiv 
2006/112/EF9.

(c) moms, når den er refusionsberettiget 
og derfor ikke er en afgift.

Or. fr

Ændringsforslag 46
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaten udpeger en national, 
regional eller lokal offentlig myndighed 
eller et tilsvarende organ, der fungerer 
uafhængigt af forvaltningsmyndigheden og 
attesteringsmyndigheden, til 
revisionsmyndighed.

4. Medlemsstaten udpeger en national, 
regional eller lokal offentlig myndighed 
eller et tilsvarende organ, der fungerer 
uafhængigt af forvaltningsmyndigheden og 
attesteringsmyndigheden, til 
revisionsmyndighed. Den nationale 
kontrolinstitution eller den nationale 
revisionsret kan udpeges som 
revisionsmyndighed.

Or. fr

Ændringsforslag 47
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) udarbejde forvaltningserklæringen og (e) udarbejde forvaltningserklæringen og 
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den årlige oversigt, jf. finansforordningens 
artikel 56, stk. 5, litra a) og b).

den årlige oversigt, jf. finansforordningens 
artikel 59, stk. 5, litra a) og b).

Or. fr

Ændringsforslag 48
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. udfærdige årsregnskaberne, jf. 
finansforordningens artikel 56, stk. 5, litra 
a)

2. udfærdige årsregnskaberne, jf. 
finansforordningens artikel 59, stk. 5, litra 
a)

Or. fr

Ændringsforslag 49
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Revisionsmyndigheden skal senest seks 
måneder efter vedtagelsen af det 
operationelle program udarbejde en 
revisionsstrategi for gennemførelsen af 
revisioner. I revisionsstrategien fastlægges 
revisionsmetodologien, stikprøvemetoden 
vedrørende revisioner af operationer og 
planlægning af revisioner i forbindelse med 
det aktuelle regnskabsår og de 
efterfølgende to regnskabsår. 
Revisionsstrategien ajourføres årligt fra 
2016 til og med 2022. 
Revisionsmyndigheden forelægger 
revisionsstrategien for Kommissionen efter 
anmodning.

4. Revisionsmyndigheden skal senest seks 
måneder efter vedtagelsen af det 
operationelle program udarbejde en 
revisionsstrategi for gennemførelsen af 
revisioner. I revisionsstrategien fastlægges 
revisionsmetodologien, stikprøvemetoden 
vedrørende revisioner af operationer og 
planlægning af revisioner i forbindelse med 
det aktuelle regnskabsår og de 
efterfølgende to regnskabsår. 
Revisionsstrategien ajourføres årligt fra 
2016 til og med 2022. 
Revisionsmyndigheden forelægger 
revisionsstrategien for Kommissionen efter 
anmodning. Revisionsmyndigheden skal 
tage behørigt hensyn til revisionen af 
resultaterne.
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Or. es

Ændringsforslag 50
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en revisionsudtalelse i 
overensstemmelse med artikel 
finansforordningens 56, stk. 5

(a) en revisionsudtalelse i 
overensstemmelse med artikel 
finansforordningens 59, stk. 5

Or. fr

Ændringsforslag 51
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionens budgetforpligtelser i forbindelse 
med hvert operationelt program indgås i 
årlige rater i perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020. 
Kommissionens afgørelse om godkendelse 
af det operationelle program udgør en 
finansieringsafgørelse, jf. 
finansforordningens artikel 81, stk. 2, og 
når den er meddelt den pågældende 
medlemsstat, udgør den en retlig 
forpligtelse i finansforordningens forstand.

Unionens budgetforpligtelser i forbindelse 
med hvert operationelt program indgås i 
årlige rater i perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020. 
Kommissionens afgørelse om godkendelse 
af det operationelle program udgør en 
finansieringsafgørelse, jf. 
finansforordningens artikel 84, stk. 2, og 
når den er meddelt den pågældende 
medlemsstat, udgør den en retlig 
forpligtelse i finansforordningens forstand.

Or. fr

Ændringsforslag 52
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
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Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvert år fra 2015 til og med 2022 
forelægger de udpegede organer senest den
15. februar i året efter afslutningen af et 
regnskabsår Kommissionen følgende 
dokumenter og oplysninger i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 56:

1. Hvert år fra 2015 til og med 2022 
forelægger de udpegede organer senest den
31. januar i året efter afslutningen af et 
regnskabsår Kommissionen følgende 
dokumenter og oplysninger i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 59:

Or. fr

Ændringsforslag 53
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvert år fra 2015 til og med 2022 
forelægger de udpegede organer senest den
15. februar i året efter afslutningen af et 
regnskabsår Kommissionen følgende 
dokumenter og oplysninger i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 56:

1. Hvert år fra 2015 til og med 2022 
forelægger de udpegede organer senest den
31. januar i året efter afslutningen af et 
regnskabsår Kommissionen følgende 
dokumenter og oplysninger i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 56:

Or. fr

Ændringsforslag 54
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de attesterede årsregnskaber fra de 
relevante organer udpeget i henhold til 
artikel 32, jf. finansforordningens artikel
56, stk. 5

(a) de attesterede årsregnskaber fra de 
relevante organer udpeget i henhold til 
artikel 32, jf. finansforordningens artikel
59, stk. 5
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Or. fr

Ændringsforslag 55
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) forvaltningserklæringen, jf. 
finansforordningens artikel 56, stk. 5

(b) forvaltningserklæringen, jf. 
finansforordningens artikel 59, stk. 5

Or. fr

Ændringsforslag 56
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) en revisionsudtalelse fra det udpegede 
uafhængige revisionsorgan, jf. 
finansforordningens artikel 56, stk. 5, 
ledsaget af en kontrolrapport med 
angivelse af resultaterne af de revisioner, 
der er foretaget vedrørende det 
regnskabsår, udtalelsen vedrører.

(d) en revisionsudtalelse fra det udpegede 
uafhængige revisionsorgan, jf. 
finansforordningens artikel 59, stk. 5, 
ledsaget af en kontrolrapport med 
angivelse af resultaterne af de revisioner, 
der er foretaget vedrørende det 
regnskabsår, udtalelsen vedrører.

Or. fr

Ændringsforslag 57
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. april i året efter 1. Senest den 28. februar i året efter 
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afslutningen af et regnskabsår træffer 
Kommissionen afgørelse om godkendelse 
af regnskaberne for de relevante organer 
udpeget i henhold til artikel 28 for det 
operationelle program. I afgørelsen om 
godkendelse af regnskaberne tages der 
hensyn til, om de forelagte regnskaber er 
fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, 
hvilket dog ikke er til hinder for 
eventuelle senere finansielle korrektioner.

afslutningen af et regnskabsår træffer 
Kommissionen afgørelse om godkendelse 
af regnskaberne for de relevante organer 
udpeget i henhold til artikel 28 for det 
operationelle program.

Or. fr

Ændringsforslag 58
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen foreslår en finansiel 
korrektion på grundlag af en 
ekstrapolation eller til en fast takst, skal 
medlemsstaten have mulighed for via en 
gennemgang af de pågældende 
dokumenter at påvise, at 
uregelmæssighedens faktiske omfang er 
mindre end det, der fremgår af 
Kommissionens vurdering. Efter aftale 
med Kommissionen kan medlemsstaten 
begrænse omfanget af denne gennemgang 
til en passende andel eller stikprøve af de 
pågældende dokumenter. Medmindre det 
drejer sig om behørigt begrundede tilfælde, 
må den tid, der anvendes til denne 
gennemgang, ikke overstige en yderligere 
periode på to måneder efter den i stk. 1 
nævnte periode på to måneder.

2. Hvis Kommissionen foreslår en finansiel 
korrektion, iværksætter den en 
kontradiktorisk procedure sammen med 
medlemsstaten med henblik på en aftale. 
Efter aftale med Kommissionen kan 
medlemsstaten begrænse omfanget af 
denne gennemgang til en passende andel 
eller stikprøve af de pågældende 
dokumenter. Medmindre det drejer sig om 
behørigt begrundede tilfælde, må den tid, 
der anvendes til denne gennemgang, ikke 
overstige en yderligere periode på to 
måneder efter den i stk. 1 nævnte periode 
på to måneder. Den kan tage form af en 
aftale eller en uafhængig fornyet revision.

Or. fr

Ændringsforslag 59
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis medlemsstaten ikke godtager 
Kommissionens foreløbige konklusioner, 
indbyder Kommissionen medlemsstaten til 
en høring for at sikre, at alle relevante 
oplysninger og bemærkninger foreligger 
som grundlag for Kommissionens 
konklusioner om anvendelsen af den 
finansielle korrektion.

4. Hvis medlemsstaten ikke godtager 
Kommissionens foreløbige konklusioner, 
indbyder Kommissionen medlemsstaten til 
en høring for at sikre, at alle relevante 
oplysninger og bemærkninger foreligger 
som grundlag for Kommissionens 
konklusioner om anvendelsen af den 
finansielle korrektion. I tilfælde af 
uenighed udpeges der en uafhængig ad 
hoc-mægler efter aftale mellem 
Kommissionen og staten. Hvis mæglingen 
mislykkes, skal Kommissionen og staten 
løse deres uenighed ved voldgift.

Or. fr

Ændringsforslag 60
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis Kommissionen eller Den 
Europæiske Revisionsret konstaterer 
uregelmæssigheder, der påvirker det 
årsregnskab, Kommissionen har fået 
tilsendt, skal den deraf følgende 
finansielle korrektion reducere støtten fra 
fonden til det operationelle program.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 61
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
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Bilag II – punkt 1.4.4. – tabel, stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse oplysninger bliver forelagt 
Kommissionen af 
forvaltningsmyndigheden i en årlig 
gennemførelsesrapport.

Disse oplysninger bliver forelagt 
Kommissionen af 
forvaltningsmyndigheden i en
midtvejsrapport om gennemførelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 62
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1.4.4. – tabel, stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne årlige indberetning følges op af 
strukturerede undersøgelser. Disse 
undersøgelser iværksættes af 
Kommissionen selv mindst to gange i løbet 
af gennemførelsesperioden. 
Undersøgelserne giver oplysninger om de 
endelige modtagere, bl.a. om, hvorvidt en 
bestemt aldersgruppe eller mindretal er 
dominerende blandt modtagerne, om 
betydningen af bistand i form af goder, 
som ikke er varer, f.eks. frivilligt arbejde 
og tjenesteydelser, og om programmets 
virkning for modtagerne. Det må forventes, 
at disse oplysninger kun kan gives på 
grundlag af kvalificerede gæt, da 
anonymitet i flere tilfælde vil være en 
forudsætning for, at en modtager vil 
acceptere at modtage hjælp.

Midtvejsindberetningen følges op af 
strukturerede undersøgelser. Disse 
undersøgelser iværksættes af 
Kommissionen selv mindst to gange i løbet 
af gennemførelsesperioden. 
Undersøgelserne giver oplysninger om de 
endelige modtagere, bl.a. om, hvorvidt en 
bestemt aldersgruppe eller mindretal er 
dominerende blandt modtagerne, om 
betydningen af bistand i form af goder, 
som ikke er varer, f.eks. frivilligt arbejde 
og tjenesteydelser, og om programmets 
virkning for modtagerne. Det må forventes, 
at disse oplysninger kun kan gives på 
grundlag af kvalificerede gæt, da 
anonymitet i flere tilfælde vil være en 
forudsætning for, at en modtager vil 
acceptere at modtage hjælp.

Or. fr


