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Ændringsforslag 367
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltningsmyndigheden skal for at sikre 
gennemsigtighed i støtten fra fonden føre 
en liste over operationer, som støttes af 
fonden, i csv- eller xml-format, som skal 
være tilgængelig via et websted. Listen 
skal mindst indeholde informationer om 
støttemodtagerens navn, adresse og 
støttebeløbet fra EU, samt hvilken type 
materielt afsavn der behandles.

Forvaltningsmyndigheden skal for at sikre 
gennemsigtighed i støtten fra fonden føre 
en liste over operationer, som støttes af 
fonden, i csv- eller xml-format, som skal 
være tilgængelig via et websted. Listen 
skal mindst indeholde informationer om 
støttemodtagerens navn, adresse og 
støttebeløbet fra EU.

Or. fi

Ændringsforslag 368
Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltningsmyndigheden skal for at sikre 
gennemsigtighed i støtten fra fonden føre 
en liste over operationer, som støttes af 
fonden, i csv- eller xml-format, som skal 
være tilgængelig via et websted. Listen 
skal mindst indeholde informationer om 
støttemodtagerens navn, adresse og 
støttebeløbet fra EU, samt hvilken type 
materielt afsavn der behandles.

Forvaltningsmyndigheden skal for at sikre 
gennemsigtighed i støtten fra fonden føre 
en liste over operationer, som støttes af 
fonden, i csv- eller xml-format, som skal 
være tilgængelig via et websted, og listen 
skal være tilgængelig for handicappede. 
Listen skal mindst indeholde informationer 
om støttemodtagerens navn, adresse og 
støttebeløbet fra EU, samt hvilken type 
materielt afsavn der behandles.

Or. es
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Ændringsforslag 369
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Under gennemførelsen af en operation 
informerer støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne offentligheden om 
den støtte, der er opnået fra fonden ved at 
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 og gennemføres 
ledsageforanstaltninger, undtagen hvis 
dette ikke kan lade sig gøre på grund af 
særlige forhold ved distributionen.

Or. fi

Ændringsforslag 370
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Under gennemførelsen af en operation 
informerer støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne offentligheden om 
den støtte, der er opnået fra fonden ved at 
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 og/eller varer og 
gennemføres ledsageforanstaltninger, 
undtagen hvis dette ikke kan lade sig gøre 
på grund af særlige forhold ved 
distributionen.
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Or. fr

Ændringsforslag 371
Sylvie Guillaume

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Under gennemførelsen af en operation 
informerer støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne offentligheden om 
den støtte, der er opnået fra fonden ved at 
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 og gennemføres 
ledsageforanstaltninger, undtagen hvis 
dette ikke kan lade sig gøre på grund af 
særlige forhold ved distributionen.

Or. fr

Ændringsforslag 372
Emer Costello

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Under gennemførelsen af en operation 
informerer støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne offentligheden om 
den støtte, der er opnået fra fonden ved at 
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 
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ledsageforanstaltninger, undtagen hvis 
dette ikke kan lade sig gøre på grund af 
særlige forhold ved distributionen.

ledsageforanstaltninger, og på en sådan 
måde, at de endelige modtagere ikke 
stigmatiseres, og på en sådan måde, at de 
nationale traditioner respekteres,
undtagen hvis dette ikke kan lade sig gøre 
på grund af særlige forhold ved 
distributionen.

Or. en

Ændringsforslag 373
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Under gennemførelsen af en operation 
informerer støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne offentligheden om 
den støtte, der er opnået fra fonden ved at 
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, og på en sådan 
måde, at de endelige modtagere ikke 
stigmatiseres, undtagen hvis dette ikke kan 
lade sig gøre på grund af særlige forhold 
ved distributionen, og på en sådan måde, 
at de endelige modtagere ikke 
stigmatiseres.

Or. en

Ændringsforslag 374
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Under gennemførelsen af en operation 
informerer støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne offentligheden om 
den støtte, der er opnået fra fonden ved at 
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, eller gennem et 
europæisk flag, undtagen hvis dette ikke 
kan lade sig gøre på grund af særlige 
forhold ved distributionen.

Or. fr

Ændringsforslag 375
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 18 - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansiering Medfinansiering på frivillig basis

Or. fr

Ændringsforslag 376
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 18 - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansiering Finansiering

Or. fr
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Ændringsforslag 377
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 18 - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansiering Finansiering

Or. fr

Ændringsforslag 378
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 18 - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansiering Finansiering

Or. es

Ændringsforslag 379
Frédéric Daerden

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. Den enkelte medlemsstat kan frit støtte 
fondens foranstaltninger med nationale 
midler. Satsen for medfinansiering på 
frivillig basis for hvert operationelt 
program må højst udgøre 85 % af de 
støtteberettigede offentlige udgifter.

Or. fr
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Ændringsforslag 380
Csaba Őry

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. Medfinansieringssatsen for hvert 
operationelt program udgør 85 % af de 
støtteberettigede offentlige udgifter.

Or. en

Ændringsforslag 381
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 fastsættes til 100 %
af de støtteberettigede offentlige udgifter.

Or. fr

Ændringsforslag 382
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 de 
operationelle programmer udgør 100 % af 
de støtteberettigede offentlige udgifter.

Det berører ikke medlemsstaternes 
forpligtelse til at indføre nationale 
strategier for bekæmpelse af fattigdom. 
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Det udelukker ikke medlemsstaternes 
mulighed for at yde finansiel støtte til de 
foranstaltninger, som støttes af fonden.

Or. fr

Ændringsforslag 383
Sylvie Guillaume

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. Medfinansieringssatsen for hvert 
operationelt program udgør sædvanligvis
85 % af de støtteberettigede offentlige 
udgifter. Den kan forhøjes under de 
forhold, der er nævnt i artikel 19, stk. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 384
Marije Cornelissen

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. Medfinansieringssatsen for hvert 
operationelt program må ikke overstige:

(a) 60 % af de samlede udgifter
(b) 85 % af de samlede udgifter i tilfælde 
af støtte i medlemsstater, der er berettiget 
til støtte fra den europæiske finansielle 
stabilitetsfacilitet (EFSF), den europæiske 
stabilitetsmekanisme (ESM) eller Den 
Europæiske Samhørighedsfond.

Or. en
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Begrundelse

Fonden bør tilstræbe at nå de medlemsstater, der har størst behov for støtte. Ved at 
differentiere medfinansieringssatsen i henhold til det overordnede velfærdsniveau 
(samhørighedskriterium) eller den finansielle støtte vil der blive flere midler til rådighed i 
lande, hvor problemerne med alvorlige materielle afsavn og fødevaremangel er størst.

Ændringsforslag 385
Sergio Gutiérrez Prieto

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. 100 % af de støtteberettigede offentlige 
udgifter skal finansieres af EU.

Or. es

Ændringsforslag 386
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

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 skal udgøre 100 % af 
de støtteberettigede offentlige udgifter.

Or. es

Begrundelse

Det er i overensstemmelse med finansieringssatsen på 100 % for de tidligere 
fødevarehjælpeprogrammer, der er gennemført i de forgangne år. Medfinansiering i form af 
midler fra medlemsstaterne kan skabe finansielle vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen af programmerne.
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Ændringsforslag 387
Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Medfinansieringen fra det nationale 
budget kan foruden det finansielle bidrag 
også omfatte finansielle ressourcer samt 
fødevarer og basale fornødenheder opnået 
uafhængigt af velgørende organisationer, 
der gennemfører programmet, samt deres 
bidrag i form af adgang til lagerfaciliteter 
og kontorlokaler.

Or. pl

Begrundelse

Muligheden for at trække fødevarer, basale fornødenheder og adgang til lagerfaciliteter og 
kontorlokaler fra egenbidraget letter gennemførelsen af programmet, navnlig i krisetider, 
hvor det kan være svært at opnå et finansielt bidrag på 15 %.

Ændringsforslag 388
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Støttemodtagerne skal under ingen 
omstændigheder medfinansiere fondens 
operationer.

Or. en

Begrundelse

Ikke kun støttemodtagerne, men også velgørende organisationer bør kunne deltage i 
medfinansieringen i tillæg til eller i stedet for medlemsstaterne (derfor "samlede" i stedet for 
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"offentlige"). Det skal dog undgås, at medlemsstaterne opfordrer støttemodtagerne til selv at 
yde medfinansiering.

Ændringsforslag 389
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Or. es

Ændringsforslag 390
Frédéric Daerden

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.

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

Or. fr

Ændringsforslag 391
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
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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.

2. Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af et operationelt program 
fastsætter den maksimale støtte fra fonden.

Or. fr

Ændringsforslag 392
Csaba Őry

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger vedrørende teknisk 
bistand, der gennemføres på initiativ af 
eller på vegne af Kommissionen, kan 
finansieres med en sats på 100 %.

3. Foranstaltninger vedrørende teknisk 
bistand, der gennemføres på initiativ af 
eller på vegne af Kommissionen, kan 
finansieres med en sats på 85 %.

Or. en

Ændringsforslag 393
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Forhøjelse af betalinger til medlemsstater 
med midlertidige budgetproblemer
1. Efter anmodning fra en medlemsstat 
kan mellemliggende betalinger og 
betalinger af den endelige saldo forhøjes 
med 10 procentpoint over den 
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medfinansieringssats, der finder 
anvendelse på det operationelle program. 
Den forhøjede sats, som højst kan udgøre 
100 %, finder anvendelse på betalinger, 
der vedrører det regnskabsår, hvor 
medlemsstaten har forelagt sin 
anmodning, og i efterfølgende 
regnskabsår, hvor medlemsstaten opfylder 
en af følgende betingelser:
(a) Hvis den pågældende medlemsstat har 
indført euroen, skal den modtage 
makrofinansiel støtte fra Unionen i 
henhold Rådets forordning (EU) nr. 
407/2010.
(b) Hvis den pågældende medlemsstat 
ikke har indført euroen, skal den modtage 
mellemfristet finansiel støtte i henhold 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002.
(c) Medlemsstaten får stillet finansiel 
støtte til rådighed i henhold til traktaten 
om oprettelse af den europæiske 
stabiliseringsmekanisme.
2. Uanset stk. 1 må EU-støtten i form af 
de mellemliggende betalinger og 
betalinger af den endelige saldo dog ikke 
være højere end det offentlige bidrag og 
den maksimale støtte fra fonden som 
fastsat i Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af det operationelle program.

Or. fi

Ændringsforslag 394
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Forhøjelse af betalinger til medlemsstater 
med midlertidige budgetproblemer
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1. Efter anmodning fra en medlemsstat 
kan mellemliggende betalinger og 
betalinger af den endelige saldo forhøjes 
med 10 procentpoint over den 
medfinansieringssats, der finder 
anvendelse på det operationelle program. 
Den forhøjede sats, som højst kan udgøre 
100 %, finder anvendelse på betalinger, 
der vedrører det regnskabsår, hvor 
medlemsstaten har forelagt sin 
anmodning, og i efterfølgende 
regnskabsår, hvor medlemsstaten opfylder 
en af følgende betingelser:
(a) Hvis den pågældende medlemsstat har 
indført euroen, skal den modtage 
makrofinansiel støtte fra Unionen i 
henhold Rådets forordning (EU) nr. 
407/2010.
(b) Hvis den pågældende medlemsstat 
ikke har indført euroen, skal den modtage 
mellemfristet finansiel støtte i henhold 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002.
(c) Medlemsstaten får stillet finansiel 
støtte til rådighed i henhold til traktaten 
om oprettelse af den europæiske 
stabiliseringsmekanisme.
2. Uanset stk. 1 må EU-støtten i form af 
de mellemliggende betalinger og 
betalinger af den endelige saldo dog ikke 
være højere end det offentlige bidrag og 
den maksimale støtte fra fonden som 
fastsat i Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af det operationelle program.

Or. fr

Ændringsforslag 395
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
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Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Forhøjelse af betalinger til medlemsstater 
med midlertidige budgetproblemer
1. Efter anmodning fra en medlemsstat 
kan mellemliggende betalinger og 
betalinger af den endelige saldo forhøjes 
med 10 procentpoint over den 
medfinansieringssats, der finder 
anvendelse på det operationelle program. 
Den forhøjede sats, som højst kan udgøre 
100 %, finder anvendelse på betalinger, 
der vedrører det regnskabsår, hvor 
medlemsstaten har forelagt sin 
anmodning, og i efterfølgende 
regnskabsår, hvor medlemsstaten opfylder 
en af følgende betingelser:
(a) Hvis den pågældende medlemsstat har 
indført euroen, skal den modtage 
makrofinansiel støtte fra Unionen i 
henhold Rådets forordning (EU) nr. 
407/2010.
(b) Hvis den pågældende medlemsstat 
ikke har indført euroen, skal den modtage 
mellemfristet finansiel støtte i henhold 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002.
(c) Medlemsstaten får stillet finansiel 
støtte til rådighed i henhold til traktaten 
om oprettelse af den europæiske 
stabiliseringsmekanisme.
2. Uanset stk. 1 må EU-støtten i form af 
de mellemliggende betalinger og 
betalinger af den endelige saldo dog ikke 
være højere end det offentlige bidrag og 
den maksimale støtte fra fonden som 
fastsat i Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af det operationelle program.

Or. es
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Ændringsforslag 396
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra en medlemsstat 
kan mellemliggende betalinger og 
betalinger af den endelige saldo forhøjes 
med 10 procentpoint over den 
medfinansieringssats, der finder 
anvendelse på det operationelle program. 
Den forhøjede sats, som højst kan udgøre 
100 %, finder anvendelse på betalinger, 
der vedrører det regnskabsår, hvor 
medlemsstaten har forelagt sin 
anmodning, og i efterfølgende 
regnskabsår, hvor medlemsstaten opfylder 
en af følgende betingelser:

udgår

(a) Hvis den pågældende medlemsstat har 
indført euroen, skal den modtage 
makrofinansiel støtte fra Unionen i 
henhold Rådets forordning (EU) nr. 
407/2010.
(b) Hvis den pågældende medlemsstat 
ikke har indført euroen, skal den modtage 
mellemfristet finansiel støtte i henhold 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002.
(c) Medlemsstaten får stillet finansiel 
støtte til rådighed i henhold til traktaten 
om oprettelse af den europæiske 
stabiliseringsmekanisme.

Or. es

Ændringsforslag 397
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
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Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra en medlemsstat kan 
mellemliggende betalinger og betalinger af 
den endelige saldo forhøjes med 10 
procentpoint over den 
medfinansieringssats, der finder 
anvendelse på det operationelle program. 
Den forhøjede sats, som højst kan udgøre 
100 %, finder anvendelse på betalinger, der 
vedrører det regnskabsår, hvor 
medlemsstaten har forelagt sin anmodning, 
og i efterfølgende regnskabsår, hvor 
medlemsstaten opfylder en af følgende 
betingelser:

1. Efter anmodning fra en medlemsstat kan 
mellemliggende betalinger og betalinger af 
den endelige saldo forhøjes med 10 eller 
15 procentpoint over den 
medfinansieringssats, der finder 
anvendelse på det operationelle program. 
Den forhøjede sats finder anvendelse på 
betalinger, der vedrører det regnskabsår, 
hvor medlemsstaten har forelagt sin 
anmodning, og i efterfølgende regnskabsår, 
hvor medlemsstaten opfylder en af 
følgende betingelser:

Or. pt

Ændringsforslag 398
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater, der opfylder en af de 
betingelser, der er omhandlet i litra a) og 
b), kan få en medfinansieringssats fra det 
operationelle program på op til 95 %; 
medlemsstater, der opfylder begge 
betingelser, kan få en 
medfinansieringssats fra det operationelle 
program på 100 % af de samlede 
støtteberettigede udgifter.

Or. pt

Ændringsforslag 399
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning



PE506.148v01-00 20/83 AM\928613DA.doc

DA

Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Hvis den pågældende medlemsstat har 
indført euroen, skal den modtage 
makrofinansiel støtte fra Unionen i 
henhold Rådets forordning (EU) nr. 
407/2010.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 400
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Hvis den pågældende medlemsstat har
indført euroen, skal den modtage 
makrofinansiel støtte fra Unionen i 
henhold Rådets forordning (EU) nr. 
407/2010.

(a) Hvis den pågældende medlemsstat har
en arbejdsløshedsprocent på over 10 %.

Or. pt

Ændringsforslag 401
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Hvis den pågældende medlemsstat 
ikke har indført euroen, skal den modtage 
mellemfristet finansiel støtte i henhold 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002.

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 402
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Hvis den pågældende medlemsstat ikke 
har indført euroen, skal den modtage 
mellemfristet finansiel støtte i henhold 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002.

(b) Hvis den pågældende medlemsstat har
en andel af mennesker, der er i risiko for 
fattigdom og/eller social udstødelse, på 
over 20 %.

Or. pt

Ændringsforslag 403
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Medlemsstaten får stillet finansiel 
støtte til rådighed i henhold til traktaten 
om oprettelse af den europæiske 
stabiliseringsmekanisme.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 404
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Medlemsstaten får stillet finansiel 
støtte til rådighed i henhold til traktaten 
om oprettelse af den europæiske 
stabiliseringsmekanisme.

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 405
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 må EU-støtten i form af 
de mellemliggende betalinger og 
betalinger af den endelige saldo dog ikke 
være højere end det offentlige bidrag og 
den maksimale støtte fra fonden som 
fastsat i Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af det operationelle program.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 406
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 må EU-støtten i form af de 
mellemliggende betalinger og betalinger af 
den endelige saldo dog ikke være højere 
end det offentlige bidrag og den maksimale 
støtte fra fonden som fastsat i 
Kommissionens afgørelse om godkendelse 
af det operationelle program.

2. Uanset stk. 1 må EU-støtten i form af de 
mellemliggende betalinger og betalinger af 
den endelige saldo dog ikke være højere 
end det offentlige og/eller private bidrag 
og den maksimale støtte fra fonden som 
fastsat i Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af det operationelle program.

Or. en

Ændringsforslag 407
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fødevarer kan indkøbes af 
partnerorganisationerne selv.

Or. fi

Ændringsforslag 408
Frédéric Daerden

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fødevarer og varer til de endelige 
støttemodtagere kan indkøbes af 
partnerorganisationerne selv.

Or. fr

Ændringsforslag 409
Csaba Őry

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fødevarer og varer til personer, der er 
ramt af fattigdom, kan indkøbes af 
partnerorganisationerne selv.

Or. en

Ændringsforslag 410
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fødevarer og varer til de endelige 
modtagere kan indkøbes af 
partnerorganisationerne selv.

Or. pt

Ændringsforslag 411
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fødevarer og varer til personlig brug for 
de endelige støttemodtagere kan indkøbes 
af partnerorganisationerne selv.

Or. fr

Ændringsforslag 412
Sylvie Guillaume

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fødevarer til socialt dårligt stillede 
personer kan indkøbes af 
partnerorganisationerne selv.

Or. fr

Ændringsforslag 413
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fødevarer og varer til personlig brug for 
de endelige modtagere samt faciliteter, der 
er nødvendige til gennemførelse af de i 
artikel 4, stk. 2, litra a), omhandlede 
foranstaltninger, kan indkøbes af 
partnerorganisationerne selv.

Or. en

Ændringsforslag 414
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fødevarer og varer til de socialt dårligst 
stillede personer kan indkøbes af 
partnerorganisationerne selv.

Or. es

Ændringsforslag 415
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fødevarer og varer til personlig brug for 
de socialt dårligst stillede personer kan 
indkøbes af partnerorganisationerne selv.

Or. fr
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Ændringsforslag 416
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fødevarer og varer til fondens endelige 
støttemodtagere kan indkøbes af 
partnerorganisationerne selv.

Or. fr

Ændringsforslag 417
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kan også indkøbes af et offentligt organ 
og stilles gratis til rådighed for 
partnerorganisationerne. I dette tilfælde 
kan fødevarerne tilvejebringes ved 
anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra interventionslagrene, som stilles 
til rådighed i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat 
at dette er den økonomisk mest 
fordelagtige mulighed og ikke unødigt 
forsinker leveringen af fødevarer til 
partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra 
transaktioner vedrørende disse lagre skal 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede personer og må ikke svække
medlemsstaternes forpligtelse til 
medfinansiering af programmet i henhold 
til denne forordnings artikel 18.

De kan også indkøbes af et offentligt organ 
og stilles gratis til rådighed for 
partnerorganisationerne. I dette tilfælde 
kan fødevarerne tilvejebringes ved 
anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra interventionslagrene, som stilles 
til rådighed i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat 
at dette er den økonomisk mest 
fordelagtige mulighed og ikke unødigt 
forsinker leveringen af fødevarer til 
partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra 
transaktioner vedrørende disse lagre skal 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede personer som supplement til 
fonden. Det må ikke mindske
medlemsstaternes budgettildelinger fra 
fonden.

Or. fr
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Ændringsforslag 418
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kan også indkøbes af et offentligt organ 
og stilles gratis til rådighed for 
partnerorganisationerne. I dette tilfælde 
kan fødevarerne tilvejebringes ved 
anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra interventionslagrene, som stilles 
til rådighed i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat 
at dette er den økonomisk mest 
fordelagtige mulighed og ikke unødigt 
forsinker leveringen af fødevarer til 
partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra 
transaktioner vedrørende disse lagre skal 
anvendes til fordel for de socialt dårligst
stillede personer og må ikke svække 
medlemsstaternes forpligtelse til 
medfinansiering af programmet i henhold 
til denne forordnings artikel 18.

De kan også indkøbes af et offentligt organ 
og stilles gratis til rådighed for 
partnerorganisationerne. I dette tilfælde 
kan fødevarerne tilvejebringes ved 
anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra interventionslagrene, som stilles 
til rådighed i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat 
at dette er den økonomisk mest 
fordelagtige mulighed og ikke unødigt 
forsinker leveringen af fødevarer til 
partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra 
transaktioner vedrørende disse lagre skal 
anvendes til fordel for socialt dårligt
stillede personer og må ikke svække 
medlemsstaternes forpligtelse til 
medfinansiering af programmet i henhold 
til denne forordnings artikel 18.

Or. fr

Ændringsforslag 419
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kan også indkøbes af et offentligt organ 
og stilles gratis til rådighed for 
partnerorganisationerne. I dette tilfælde 
kan fødevarerne tilvejebringes ved 
anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra interventionslagrene, som stilles 
til rådighed i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat 
at dette er den økonomisk mest 

De kan også indkøbes af et offentligt organ 
og stilles gratis til rådighed for 
partnerorganisationerne. I dette tilfælde 
kan fødevarerne tilvejebringes ved 
anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra interventionslagrene, som stilles 
til rådighed i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat 
at dette er den økonomisk mest 
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fordelagtige mulighed og ikke unødigt 
forsinker leveringen af fødevarer til 
partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra 
transaktioner vedrørende disse lagre skal 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede personer og må ikke svække 
medlemsstaternes forpligtelse til 
medfinansiering af programmet i henhold 
til denne forordnings artikel 18.

fordelagtige mulighed og ikke unødigt 
forsinker leveringen af fødevarer til 
partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra 
transaktioner vedrørende disse lagre skal 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede personer og må ikke svække 
medlemsstaternes forpligtelse til 
medfinansiering af programmet i henhold 
til denne forordnings artikel 18 eller stilles 
som garanti for medfinansiering fra 
andre private aktører eller velgørende 
organisationer end støttemodtagerne.

Or. en

Ændringsforslag 420
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kan også indkøbes af et offentligt organ 
og stilles gratis til rådighed for 
partnerorganisationerne. I dette tilfælde 
kan fødevarerne tilvejebringes ved 
anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra interventionslagrene, som stilles 
til rådighed i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat 
at dette er den økonomisk mest 
fordelagtige mulighed og ikke unødigt 
forsinker leveringen af fødevarer til 
partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra 
transaktioner vedrørende disse lagre skal 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede personer og må ikke svække 
medlemsstaternes forpligtelse til 
medfinansiering af programmet i henhold 
til denne forordnings artikel 18.

De kan også indkøbes af et offentligt organ 
og stilles gratis til rådighed for 
partnerorganisationerne. I dette tilfælde 
kan fødevarerne tilvejebringes ved 
anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra interventionslagrene, som stilles 
til rådighed i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat 
at dette er den økonomisk mest 
fordelagtige mulighed og ikke unødigt 
forsinker leveringen af fødevarer til 
partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra 
transaktioner vedrørende disse lagre skal 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede personer som supplement til 
fondens midler, uden at 
anvendelsesomkostningerne fratrækkes 
de tildelte bevillinger.

Or. es
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Ændringsforslag 421
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kan også indkøbes af et offentligt organ 
og stilles gratis til rådighed for 
partnerorganisationerne. I dette tilfælde 
kan fødevarerne tilvejebringes ved 
anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra interventionslagrene, som stilles 
til rådighed i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat 
at dette er den økonomisk mest 
fordelagtige mulighed og ikke unødigt 
forsinker leveringen af fødevarer til 
partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra 
transaktioner vedrørende disse lagre skal 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede personer og må ikke svække 
medlemsstaternes forpligtelse til 
medfinansiering af programmet i henhold 
til denne forordnings artikel 18.

De kan også indkøbes af et offentligt organ 
og stilles gratis til rådighed for 
partnerorganisationerne. I dette tilfælde 
kan fødevarerne tilvejebringes ved 
anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra interventionslagrene, som stilles 
til rådighed i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat 
at dette er den økonomisk mest 
fordelagtige mulighed og ikke unødigt 
forsinker leveringen af fødevarer til 
partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra 
transaktioner vedrørende disse lagre skal 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede personer, må ikke svække 
medlemsstaternes forpligtelse til 
medfinansiering af programmet i henhold 
til denne forordnings artikel 18 og 
supplerer fonden.

Or. fr

Ændringsforslag 422
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den materielle bistand uddeles gratis til 
de socialt dårligst stillede personer.

4. Fødevarehjælp uddeles gratis til de 
socialt dårligst stillede personer.

Or. fi
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Ændringsforslag 423
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den materielle bistand uddeles gratis til
de socialt dårligst stillede personer.

4. Den materielle bistand uddeles gratis til 
socialt dårligt stillede personer.

Or. fr

Ændringsforslag 424
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den materielle bistand uddeles gratis til 
de socialt dårligst stillede personer.

4. Fødevarerne og den materielle bistand 
uddeles uden undtagelse gratis til de 
socialt dårligst stillede personer.

Or. en

Ændringsforslag 425
Emer Costello

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den materielle bistand uddeles gratis til 
de socialt dårligst stillede personer.

4. Fødevarerne og den materielle bistand 
uddeles som udgangspunkt gratis til de 
socialt dårligst stillede personer. Hvis det 
er planlagt inden for rammerne af det 
operationelle program, kan 
partnerorganisationerne anmode de 
endelige modtagere om at betale et
symbolsk beløb for den pågældende 
fødevare eller vare. 
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Or. en

Ændringsforslag 426
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den materielle bistand uddeles gratis til 
de socialt dårligst stillede personer.

4. Den materielle bistand og/eller 
fødevarerne uddeles generelt gratis til de 
socialt dårligst stillede personer. Når den 
materielle bistand og/eller fødevarerne til 
de dårligst stillede personer også har til 
formål at integrere eller resocialisere 
dem, kan der kræves en symbolsk pris på 
højst 10 % af markedsprisen af de 
endelige modtagere. 

Or. fr

Ændringsforslag 427
Rachida Dati

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En operation, som støttes af fonden, 
kan ikke modtage støtte fra andre EU-
instrumenter.

udgår

Or. fr

Begrundelse

ESAF udvider det opgavegrundlag, partnerorganisationerne har ansvaret for. Det skal 
således sikres, at de nyder godt af den størst mulige fleksibilitet i forbindelse med 
finansieringen.
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Ændringsforslag 428
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En operation, som støttes af fonden, kan 
ikke modtage støtte fra andre EU-
instrumenter.

5. En operation, som støttes af fonden, kan 
ikke modtage støtte fra andre EU-
instrumenter. Støttemodtagerne skal dog 
være i stand til at gøre effektiv og optimal 
brug af EU's fonde, f.eks. ESF, til 
gennemførelse af supplerende aktioner 
med henblik på fattigdomsbekæmpelse og 
social integration, idet 
dobbeltfinansiering skal undgås.

Or. en

Ændringsforslag 429
Csaba Őry

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) refusion på grundlag af 
enhedsomkostninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 430
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) faste beløb, der ikke overstiger 100 000 
EUR i offentligt bidrag

(c) faste beløb, der ikke overstiger 100 000 
EUR i offentligt bidrag som 
forfinansiering til kontrahenten
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Or. en

Ændringsforslag 431
Csaba Őry

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) finansiering efter en fast takst bestemt 
ved anvendelse af en procentsats på en 
eller flere nærmere afgrænsede 
udgiftskategorier.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 432
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) finansiering efter en fast takst bestemt
ved anvendelse af en procentsats på en 
eller flere nærmere afgrænsede 
udgiftskategorier.

(d) finansiering efter en fast takst, som 
fastsættes ved anvendelse af en procentsats 
på en eller flere nærmere afgrænsede 
udgiftskategorier som forfinansiering til 
kontrahenten.

Or. en

Ændringsforslag 433
Csaba Őry

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De muligheder, der er omhandlet i stk. udgår
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1, må kun kombineres, hvis de hver især 
dækker forskellige udgiftskategorier, eller 
hvis de anvendes til flere på hinanden 
følgende faser af en operation.

Or. en

Ændringsforslag 434
Csaba Őry

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De beløb, der er omhandlet i stk. 1, litra 
b), c) og d), fastlægges på grundlag af:

udgår

(a) en rimelig, retfærdig og kontrollerbar 
beregningsmetode baseret på et af 
følgende datasæt:
i) statistiske data eller andre objektive 
oplysninger eller
ii) verificerede historiske data for 
individuelle støttemodtagere eller 
anvendelse af deres sædvanlige 
driftsbogholderipraksis
(b) metoder og tilsvarende 
enhedsomkostninger, faste beløb og faste 
takster, der anvendes under 
tilskudsordninger, som finansieres fuldt 
ud af den pågældende medlemsstat for en 
lignende type operation og støttemodtager
(c) satser, der er fastsat ved denne 
forordning
(d) en konkret og individuel vurdering på 
grundlag af et budgetforslag, som er 
vedtaget af forvaltningsmyndigheden på 
forhånd, hvor den offentlige støtte ikke 
overstiger 100 000 EUR.

Or. en



AM\928613DA.doc 35/83 PE506.148v01-00

DA

Ændringsforslag 435
Csaba Őry

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på anvendelse af afsnit VI 
betragtes beløb beregnet i henhold til de i 
stk. 1, litra b), c) og d), omtalte 
støtteformer som støtteberettigede 
udgifter, som er afholdt og betalt af 
støttemodtageren.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 436
Sari Essayah

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

Or. fi

Ændringsforslag 437
Frédéric Daerden

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 endelige støttemodtagere

Or. fr
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Ændringsforslag 438
Inês Cristina Zuber

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 endelige støttemodtagere

Or. pt

Ændringsforslag 439
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 endelige støttemodtagere

Or. fr

Ændringsforslag 440
Sylvie Guillaume

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 til 
personlig brug for socialt dårligt stillede 
personer

Or. fr
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Ændringsforslag 441
Marije Cornelissen

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

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 endelige modtagere

Or. en

Ændringsforslag 442
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Or. es

Ændringsforslag 443
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 
personer

Or. fr
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Ændringsforslag 444
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 endelige støttemodtagere

Or. fr

Ændringsforslag 445
Sari Essayah

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 til 
partnerorganisationernes lagre, hvis det er 
et offentligt organ, som indkøber 
fødevarerne og stiller disse til rådighed for 
partnerorganisationer, som en fast takst på 
1 % af udgifterne i litra a)

Or. fi

Ændringsforslag 446
Frédéric Daerden

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) udgifter til transport af fødevarer eller (b) udgifter til transport af fødevarer eller 
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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)

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

Or. fr

Ændringsforslag 447
Inês Cristina Zuber

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 personlig brug for de 
endelige modtagere og stiller disse til 
rådighed for partnerorganisationer, som en 
fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

Or. pt

Ændringsforslag 448
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 personlig brug for de 
endelige støttemodtagere og stiller disse til 
rådighed for partnerorganisationer, som en 
fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)
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Or. fr

Ændringsforslag 449
Sylvie Guillaume

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 til 
partnerorganisationernes lagre, hvis det er 
et offentligt organ, som indkøber 
fødevarerne til personlig brug for socialt 
dårligt stillede personer og stiller disse til 
rådighed for partnerorganisationer, som en 
fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

Or. fr

Ændringsforslag 450
Marije Cornelissen

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

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 personlig brug for de 
endelige modtagere og stiller disse til 
rådighed for partnerorganisationer, som en 
fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

Or. en

Ændringsforslag 451
Sergio Gutiérrez Prieto
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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 personlig brug for de 
socialt dårligst stillede og stiller disse til 
rådighed for partnerorganisationer, som en 
fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

Or. es

Ændringsforslag 452
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 personlig brug for de 
endelige støttemodtagere og stiller disse til 
rådighed for partnerorganisationer, som en 
fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

Or. fr

Ændringsforslag 453
Csaba Őry

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) administrative udgifter, transport- og 
lagerudgifter, som bæres af 
partnerorganisationerne som en fast takst 
på 5 % af udgifterne i litra a)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 454
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) administrative udgifter, transport- og 
lagerudgifter, som bæres af 
partnerorganisationerne som en fast takst 
på 5 % af udgifterne i litra a)

(c) administrative udgifter, transport- og 
lagerudgifter, som bæres af 
partnerorganisationerne som en fast takst 
på 7 % af udgifterne i litra a) eller efter 
anmodning fra disse op til det fulde beløb 
af de faktisk afholdte og betalte 
støtteberettigede udgifter

Or. en

Ændringsforslag 455
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(qa) udgifter, der afholdes af offentlige 
organer eller partnerorganisationer, og 
som vedrører styrkelse af lokale 
fødevareforsyningskæder

Or. en
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Ændringsforslag 456
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) udgifter til aktiviteter med henblik på 
social inklusion, som gennemføres og 
anmeldes af de partnerorganisationer, der 
direkte yder materiel bistand til de socialt 
dårligst stillede personer som en fast takst 
på 5 % af udgifterne i litra a)

(d) udgifter til aktiviteter med henblik på 
social inklusion, som gennemføres og 
anmeldes af de partnerorganisationer, der 
direkte yder fødevarehjælp til de socialt 
dårligst stillede personer som en fast takst 
på 5 % af udgifterne i litra a)

Or. fi

Ændringsforslag 457
Sylvie Guillaume

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) udgifter til aktiviteter med henblik på 
social inklusion, som gennemføres og 
anmeldes af de partnerorganisationer, der 
direkte yder materiel bistand til de socialt
dårligst stillede personer som en fast takst 
på 5 % af udgifterne i litra a)

(d) udgifter til aktiviteter med henblik på 
social inklusion, som gennemføres og 
anmeldes af de partnerorganisationer, der 
direkte yder materiel bistand til socialt
dårligt stillede personer som en fast takst 
på 5 % af udgifterne i litra a)

Or. fr

Ændringsforslag 458
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) udgifter til aktiviteter med henblik på 
social inklusion, som gennemføres og 
anmeldes af de partnerorganisationer, der 
direkte yder materiel bistand til de socialt 
dårligst stillede personer som en fast takst 
på 5 % af udgifterne i litra a)

(d) udgifter til aktiviteter med henblik på 
social inklusion, som gennemføres og 
anmeldes af de partnerorganisationer, der 
direkte eller indirekte yder materiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer som 
en fast takst på 7 % af udgifterne i litra a)
eller efter anmodning fra disse op til det 
fulde beløb af de faktisk afholdte og 
betalte støtteberettigede udgifter

Or. en

Ændringsforslag 459
Danuta Jazłowiecka

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) ikke-refunderbar moms.

Or. pl

Ændringsforslag 460
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) udgifter til genbrugsvarer udgår

Or. fi

Ændringsforslag 461
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) udgifter til genbrugsvarer udgår

Or. en

Ændringsforslag 462
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) udgifter til genbrugsvarer udgår

Or. fr

Ændringsforslag 463
Csaba Őry

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det operationelle program kan på 
initiativ af medlemsstaten anvendes inden 
for et loft på 4 % af tildelingen fra fonden 
til at finansiere den forberedelse, 
forvaltning, overvågning, administrative 
og tekniske bistand, revision, information, 
kontrol og evaluering, der er nødvendig 
for at gennemføre denne forordning. Den 
kan også anvendes til at finansiere 
teknisk bistand til og kapacitetsopbygning 
af partnerorganisationerne.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 464
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 udgår
Generelle principper for 
medlemsstaternes forvaltnings- og 
kontrolsystemer
Forvaltnings- og kontrolsystemer skal 
omfatte:
(a) en beskrivelse af de funktioner, der 
udføres af de enkelte forvaltnings- og 
kontrolorganer, og fordeling af 
funktionerne inden for hvert organ
(b) overholdelse af princippet om 
adskillelse af funktioner mellem og inden 
for sådanne organer
(c) procedurer til sikring af, at de udgifter, 
der anmeldes, er korrekte og formelt 
rigtige
(d) edb-systemer til regnskabsføring, 
oplagring og overførsel af finansielle data 
og data om indikatorer med henblik på 
overvågning og rapportering
(e) rapporterings- og 
overvågningssystemer, når det ansvarlige 
organ uddelegerer udførelse af opgaver til 
et andet organ
(f) ordninger for revision af forvaltnings-
og kontrolsystemernes funktion
(g) systemer og procedurer til sikring af et 
passende revisionsspor
(h) forebyggelse, afsløring og korrigering 
af uregelmæssigheder, herunder svig, og 
inddrivelse af uretmæssigt udbetalte 
beløb, inkl. eventuelle renter.

Or. fr
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Begrundelse

I overensstemmelse med denne forordnings artikel 27 foretager medlemsstaterne en 
tilstrækkelig administrativ og fysisk kontrol og indfører sanktioner, der skal anvendes i 
tilfælde af uregelmæssigheder, så det sikres, at årsplanerne rent faktisk gennemføres. 

Ændringsforslag 465
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger en 
forvaltningsmyndighed, en 
attesteringsmyndighed og en funktionelt 
uafhængig revisionsmyndighed fra en af 
ESI-fondene til deres operationelle 
program.

Or. en

Ændringsforslag 466
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Medlemsstaternes ansvarsområder
1. Medlemsstaterne opfylder deres 
forvaltnings-, kontrol- og 
revisionsforpligtelser og påtager sig det 
deraf følgende ansvar som fastsat i 
reglerne om delt forvaltning i 
finansforordningen og denne forordning. 
I overensstemmelse med princippet om 
delt forvaltning har medlemsstaterne 
ansvaret for forvaltningen og kontrollen 
af de operationelle programmer.
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2. Medlemsstaterne forebygger, afslører 
og korrigerer uregelmæssigheder og 
inddriver uretmæssigt udbetalte beløb, 
inkl. eventuelle morarenter. De giver 
Kommissionen meddelelse om sådanne 
uregelmæssigheder og holder den 
underrettet om udviklingen med hensyn til 
administrative og retlige skridt i den 
forbindelse.
Når beløb, der er udbetalt uretmæssigt til 
en støttemodtager, ikke kan inddrives, og 
det ikke kan tilskrives fejl eller 
forsømmelse fra en medlemsstats side, er 
medlemsstaten ansvarlig for, at de 
pågældende beløb tilbagebetales til Den 
Europæiske Unions almindelige budget.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 59 
vedrørende nærmere bestemmelser om de 
medlemsstatsforpligtelser, der er fastsat i 
dette stykke.
3. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører en procedure for uafhængig 
undersøgelse og tvistbilæggelse 
vedrørende udvælgelsen og 
gennemførelsen af operationer, der 
medfinansieres af fonden. 
Medlemsstaterne indberetter resultaterne 
af sådanne undersøgelser til 
Kommissionen efter anmodning.
4. Al officiel udveksling af oplysninger 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen foregår ved brug af et 
elektronisk dataudvekslingssystem, som er 
oprettet i overensstemmelse med vilkår og 
betingelser, som Kommissionen har 
fastlagt ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 60, stk. 
3.

Or. fr
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Ændringsforslag 467
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opfylder deres 
forvaltnings-, kontrol- og 
revisionsforpligtelser og påtager sig det 
deraf følgende ansvar som fastsat i reglerne 
om delt forvaltning i finansforordningen og 
denne forordning. I overensstemmelse med 
princippet om delt forvaltning har 
medlemsstaterne ansvaret for forvaltningen 
og kontrollen af de operationelle 
programmer.

1. Medlemsstaterne opfylder i samarbejde 
med de involverede civile organisationer
deres forvaltnings-, kontrol- og 
revisionsforpligtelser og påtager sig det 
deraf følgende ansvar som fastsat i reglerne 
om delt forvaltning i finansforordningen og 
denne forordning. I overensstemmelse med 
princippet om delt forvaltning har 
medlemsstaterne ansvaret for forvaltningen 
og kontrollen af de operationelle 
programmer.

Or. es

Ændringsforslag 468
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører en procedure for uafhængig 
undersøgelse og tvistbilæggelse vedrørende 
udvælgelsen og gennemførelsen af 
operationer, der medfinansieres af fonden. 
Medlemsstaterne indberetter resultaterne af 
sådanne undersøgelser til Kommissionen 
efter anmodning.

3. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører en procedure for uafhængig 
undersøgelse og tvistbilæggelse vedrørende 
udvælgelsen og gennemførelsen af 
operationer, der finansieres af fonden. 
Medlemsstaterne indberetter resultaterne af 
sådanne undersøgelser til Kommissionen 
efter anmodning.

Or. es

Ændringsforslag 469
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
Udpegning og organisering af 
forvaltnings- og kontrolorganer
1. Medlemsstaten udpeger en national 
offentlig myndighed eller et tilsvarende 
organ til forvaltningsmyndighed.
2. Medlemsstaten udpeger en national 
offentlig myndighed eller et tilsvarende 
organ til attesteringsmyndighed, jf. dog 
stk. 3.
3. Medlemsstaten kan udpege en 
forvaltningsmyndighed, som også udfører 
attesteringsmyndighedens funktioner.
4. Medlemsstaten udpeger en national, 
regional eller lokal offentlig myndighed 
eller et tilsvarende organ, der fungerer 
uafhængigt af forvaltningsmyndigheden 
og attesteringsmyndigheden, til 
revisionsmyndighed.
5. Forudsat at princippet om adskillelse af 
funktionerne er overholdt, kan 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden, hvis en sådan 
findes, og revisionsmyndigheden være en 
del af samme offentlige myndighed eller 
organ.
6. Medlemsstaten kan udpege et eller flere 
bemyndigede organer til at udføre nogle 
af forvaltningsmyndighedens eller 
attesteringsmyndighedens opgaver under 
denne myndigheds ansvar. De relevante 
ordninger mellem 
forvaltningsmyndigheden eller 
attesteringsmyndigheden og de 
bemyndigede organer registreres formelt 
og skriftligt.
7. Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden kan overdrage 
forvaltningen af en del af det 
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operationelle program til et bemyndiget 
organ ved en skriftlig aftale mellem det 
bemyndigede organ og medlemsstaten 
eller forvaltningsmyndigheden. Det 
bemyndigede organ giver garantier for sin 
solvens og sin kompetence på det 
pågældende område samt med hensyn til 
administrativ og finansiel forvaltning.
8. Medlemsstaten fastsætter skriftligt 
bestemmelser om sine forbindelser med 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden og 
revisionsmyndigheden, de indbyrdes 
forbindelser mellem disse myndigheder og 
forbindelserne mellem disse myndigheder 
og Kommissionen.

Or. fr

Ændringsforslag 470
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
Udpegning og organisering af 
forvaltnings- og kontrolorganer
1. Medlemsstaten udpeger en national 
offentlig myndighed eller et tilsvarende 
organ til forvaltningsmyndighed.
2. Medlemsstaten udpeger en national 
offentlig myndighed eller et tilsvarende 
organ til attesteringsmyndighed, jf. dog 
stk. 3.
3. Medlemsstaten kan udpege en 
forvaltningsmyndighed, som også udfører 
attesteringsmyndighedens funktioner.
4. Medlemsstaten udpeger en national, 
regional eller lokal offentlig myndighed 
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eller et tilsvarende organ, der fungerer 
uafhængigt af forvaltningsmyndigheden 
og attesteringsmyndigheden, til 
revisionsmyndighed.
5. Forudsat at princippet om adskillelse af 
funktionerne er overholdt, kan 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden, hvis en sådan 
findes, og revisionsmyndigheden være en 
del af samme offentlige myndighed eller 
organ.
6. Medlemsstaten kan udpege et eller flere 
bemyndigede organer til at udføre nogle 
af forvaltningsmyndighedens eller 
attesteringsmyndighedens opgaver under 
denne myndigheds ansvar. De relevante 
ordninger mellem 
forvaltningsmyndigheden eller 
attesteringsmyndigheden og de 
bemyndigede organer registreres formelt 
og skriftligt.
7. Medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden kan overdrage 
forvaltningen af en del af det 
operationelle program til et bemyndiget 
organ ved en skriftlig aftale mellem det 
bemyndigede organ og medlemsstaten 
eller forvaltningsmyndigheden. Det 
bemyndigede organ giver garantier for sin 
solvens og sin kompetence på det 
pågældende område samt med hensyn til 
administrativ og finansiel forvaltning.
8. Medlemsstaten fastsætter skriftligt 
bestemmelser om sine forbindelser med 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden og 
revisionsmyndigheden, de indbyrdes 
forbindelser mellem disse myndigheder og 
forbindelserne mellem disse myndigheder 
og Kommissionen.

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med denne forordnings artikel 27 foretager medlemsstaterne en 
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tilstrækkelig administrativ og fysisk kontrol og indfører sanktioner, der skal anvendes i 
tilfælde af uregelmæssigheder, så det sikres, at årsplanerne rent faktisk gennemføres.

Ændringsforslag 471
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten udpeger en national 
offentlig myndighed eller et tilsvarende 
organ til forvaltningsmyndighed.

1. Medlemsstaten udpeger en national 
offentlig myndighed eller et tilsvarende 
organ til forvaltningsmyndighed fra en 
ESI-fond.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør undgå at etablere overlappende strukturer og i videst mulige omfang 
anvende eksisterende organer til forvaltning og kontrol af fonden.

Ændringsforslag 472
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaten udpeger en national 
offentlig myndighed eller et tilsvarende 
organ til attesteringsmyndighed, jf. dog stk. 
3.

2. Medlemsstaten udpeger en national 
offentlig myndighed eller et tilsvarende 
organ til attesteringsmyndighed fra en 
ESI-fond, jf. dog stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 473
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten kan udpege en 
forvaltningsmyndighed, som også udfører 
attesteringsmyndighedens funktioner.

3. Medlemsstaten kan udpege en 
forvaltningsmyndighed fra en ESI-fond, 
som også udfører 
attesteringsmyndighedens funktioner.

Or. en

Ændringsforslag 474
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaten kan udpege et eller flere 
bemyndigede organer til at udføre nogle af 
forvaltningsmyndighedens eller 
attesteringsmyndighedens opgaver under 
denne myndigheds ansvar. De relevante 
ordninger mellem 
forvaltningsmyndigheden eller 
attesteringsmyndigheden og de 
bemyndigede organer registreres formelt 
og skriftligt.

6. Medlemsstaten kan udpege et eller flere 
bemyndigede organer fra en ESI-fond til 
at udføre nogle af 
forvaltningsmyndighedens eller 
attesteringsmyndighedens opgaver under 
denne myndigheds ansvar. De relevante 
ordninger mellem 
forvaltningsmyndigheden eller 
attesteringsmyndigheden og de 
bemyndigede organer registreres formelt 
og skriftligt.

Or. en

Ændringsforslag 475
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 476
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med denne forordnings artikel 27 foretager medlemsstaterne en 
tilstrækkelig administrativ og fysisk kontrol og indfører sanktioner, der skal anvendes i 
tilfælde af uregelmæssigheder, så det sikres, at årsplanerne rent faktisk gennemføres.

Ændringsforslag 477
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) verificere, at medfinansierede varer og 
tjenesteydelser er blevet leveret, og at de 
udgifter, som støttemodtagerne har 
anmeldt, er blevet betalt af dem og er i 
overensstemmelse med EU-reglerne og de 
nationale regler, det operationelle program 
og betingelserne for støtte til operationen

(a) verificere, at finansierede varer og 
tjenesteydelser er blevet leveret, og at de 
udgifter, som støttemodtagerne har 
anmeldt, er blevet betalt af dem og er i 
overensstemmelse med EU-reglerne og de 
nationale regler, det operationelle program 
og betingelserne for støtte til operationen

Or. es

Ændringsforslag 478
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
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Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 479
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. føre regnskab over beløb, som skønnes 
at kunne inddrives, og beløb, der trækkes 
tilbage efter hel eller delvis annullering af 
bidraget til en operation. Inddrevne beløb 
betales tilbage til Den Europæiske Unions 
almindelige budget, inden det 
operationelle program afsluttes, ved at 
trække dem fra i den næste udgiftsoversigt.

8. føre regnskab over beløb, som skønnes 
at kunne inddrives, og beløb, der trækkes 
tilbage efter hel eller delvis annullering af 
bidraget til en operation. Inddrevne beløb 
betales tilbage til fonden, inden det 
operationelle program afsluttes, ved at 
trække dem fra i den næste udgiftsoversigt.

Or. fr

Ændringsforslag 480
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 481
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Procedure for udpegning af forvaltnings-
og attesteringsmyndigheder
1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om datoen og formen for 
udpegning af forvaltningsmyndigheden 
og attesteringsmyndigheden, hvis en 
sådan findes, senest seks måneder efter 
vedtagelsen af afgørelsen om godkendelse 
af det operationelle program.
2. Udpegningen omhandlet i stk. 1 skal 
være baseret på en rapport og en udtalelse 
fra et uafhængigt revisionsorgan, der 
vurderer forvaltnings- og kontrolsystemet, 
herunder den rolle, de bemyndigede 
organer har i den forbindelse, og dets 
overensstemmelse med artikel 26, 27, 29 
og 30 i henhold til de kriterier vedrørende 
interne forhold, kontrolaktiviteter, 
information og kommunikation samt 
overvågning, som Kommissionen 
fastlægger ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel
59.
3. Det uafhængige revisionsorgan udfører 
sit arbejde i overensstemmelse med 
internationalt anerkendte 
revisionsstandarder.
4. Medlemsstater kan beslutte, at en 
forvaltningsmyndighed eller en 
attesteringsmyndighed, som er blevet 
udpeget i forbindelse med et operationelt 
program, som medfinansieres af ESF, jf. 
forordning (EU) nr. [CPR], betragtes som 
udpeget med henblik på denne 
forordning.
Kommissionen kan inden to måneder 
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efter modtagelsen af den meddelelse, der 
er omhandlet i stk. 1, anmode om 
rapporten og udtalelsen fra det 
uafhængige revisionsorgan og 
beskrivelsen af forvaltnings- og 
kontrolsystemet.
Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger inden to måneder efter 
modtagelsen af disse dokumenter.
5. Medlemsstaten superviserer det 
udpegede organ og trækker udpegningen 
tilbage ved en formel afgørelse, hvis et 
eller flere af de kriterier, der er omhandlet 
i stk. 2, ikke længere er opfyldt, 
medmindre organet træffer de fornødne 
korrigerende foranstaltninger inden for 
en undersøgelsesperiode, der fastlægges 
af medlemsstaten på grundlag af 
problemets omfang. Medlemsstaten 
underretter straks Kommissionen om 
fastsættelse af en undersøgelsesperiode 
for et udpeget organ og om en eventuel 
afgørelse om tilbagetrækning.

Or. fr

Ændringsforslag 482
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Procedure for udpegning af forvaltnings-
og attesteringsmyndigheder
1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om datoen og formen for 
udpegning af forvaltningsmyndigheden 
og attesteringsmyndigheden, hvis en 
sådan findes, senest seks måneder efter 
vedtagelsen af afgørelsen om godkendelse 
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af det operationelle program.
2. Udpegningen omhandlet i stk. 1 skal 
være baseret på en rapport og en udtalelse 
fra et uafhængigt revisionsorgan, der 
vurderer forvaltnings- og kontrolsystemet, 
herunder den rolle, de bemyndigede 
organer har i den forbindelse, og dets 
overensstemmelse med artikel 26, 27, 29 
og 30 i henhold til de kriterier vedrørende 
interne forhold, kontrolaktiviteter, 
information og kommunikation samt 
overvågning, som Kommissionen 
fastlægger ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
59.
3. Det uafhængige revisionsorgan udfører 
sit arbejde i overensstemmelse med 
internationalt anerkendte 
revisionsstandarder.
4. Medlemsstater kan beslutte, at en 
forvaltningsmyndighed eller en 
attesteringsmyndighed, som er blevet 
udpeget i forbindelse med et operationelt 
program, som medfinansieres af ESF, jf. 
forordning (EU) nr. [CPR], betragtes som 
udpeget med henblik på denne 
forordning.
Kommissionen kan inden to måneder 
efter modtagelsen af den meddelelse, der 
er omhandlet i stk. 1, anmode om 
rapporten og udtalelsen fra det 
uafhængige revisionsorgan og 
beskrivelsen af forvaltnings- og 
kontrolsystemet.
Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger inden to måneder efter 
modtagelsen af disse dokumenter.
5. Medlemsstaten superviserer det 
udpegede organ og trækker udpegningen 
tilbage ved en formel afgørelse, hvis et 
eller flere af de kriterier, der er omhandlet 
i stk. 2, ikke længere er opfyldt, 
medmindre organet træffer de fornødne 
korrigerende foranstaltninger inden for 
en undersøgelsesperiode, der fastlægges 
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af medlemsstaten på grundlag af 
problemets omfang. Medlemsstaten 
underretter straks Kommissionen om 
fastsættelse af en undersøgelsesperiode 
for et udpeget organ og om en eventuel 
afgørelse om tilbagetrækning.

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med denne forordnings artikel 27 foretager medlemsstaterne en 
tilstrækkelig administrativ og fysisk kontrol og indfører sanktioner, der skal anvendes i 
tilfælde af uregelmæssigheder, så det sikres, at årsplanerne rent faktisk gennemføres.

Ændringsforslag 483
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om datoen og formen for 
udpegning af forvaltningsmyndigheden og 
attesteringsmyndigheden, hvis en sådan 
findes, senest seks måneder efter 
vedtagelsen af afgørelsen om godkendelse 
af det operationelle program.

1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om datoen og formen for 
udpegning af forvaltningsmyndigheden fra 
en ESI-fond og attesteringsmyndigheden, 
hvis en sådan findes, senest seks måneder 
efter vedtagelsen af afgørelsen om 
godkendelse af det operationelle program.

Or. en

Ændringsforslag 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater kan beslutte, at en 
forvaltningsmyndighed eller en 
attesteringsmyndighed, som er blevet 

Medlemsstater kan beslutte, at en 
forvaltningsmyndighed eller en 
attesteringsmyndighed, som er blevet 
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udpeget i forbindelse med et operationelt 
program, som medfinansieres af ESF, jf. 
forordning (EU) nr. [CPR], betragtes som 
udpeget med henblik på denne forordning.

udpeget i forbindelse med et operationelt 
program, som finansieres af ESF, jf. 
forordning (EU) nr. [CPR], betragtes som 
udpeget med henblik på denne forordning.

Or. es

Ændringsforslag 485
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med denne forordnings artikel 27 foretager medlemsstaterne en 
tilstrækkelig administrativ og fysisk kontrol og indfører sanktioner, der skal anvendes i 
tilfælde af uregelmæssigheder, så det sikres, at årsplanerne rent faktisk gennemføres.

Ændringsforslag 487
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Forslag til forordning
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Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan kræve, at en 
medlemsstat undersøger en klage indgivet 
til Kommissionen vedrørende 
gennemførelsen af operationer, der
medfinansieres af fonden, eller 
forvaltnings- og kontrolsystemets 
funktionsmåde.

4. Kommissionen kan kræve, at en
medlemsstat undersøger en klage indgivet 
til Kommissionen vedrørende 
gennemførelsen af operationer, der
finansieres af fonden, eller forvaltnings-
og kontrolsystemets funktionsmåde.

Or. fr

Ændringsforslag 488
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan kræve, at en 
medlemsstat undersøger en klage indgivet 
til Kommissionen vedrørende 
gennemførelsen af operationer, der
medfinansieres af fonden, eller 
forvaltnings- og kontrolsystemets 
funktionsmåde.

4. Kommissionen kan kræve, at en 
medlemsstat undersøger en klage indgivet 
til Kommissionen vedrørende 
gennemførelsen af operationer, der
finansieres af fonden, eller forvaltnings-
og kontrolsystemets funktionsmåde.

Or. es

Ændringsforslag 489
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34 udgår
Samarbejde med revisionsmyndigheder
1. Kommissionen samarbejder med 
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revisionsmyndighederne med henblik på 
at samordne deres respektive 
revisionsplaner og -metoder og udveksler 
omgående resultaterne af de revisioner, 
der er foretaget af forvaltnings- og 
kontrolsystemerne.
2. Kommissionen og 
revisionsmyndigheden mødes 
regelmæssigt og mindst én gang om året, 
medmindre andet er aftalt, for at 
gennemgå den årlige kontrolrapport, 
revisionsudtalelsen og revisionsstrategien 
og for at udveksle synspunkter om 
spørgsmål vedrørende forbedring af 
forvaltnings- og kontrolsystemerne.

Or. fr

Ændringsforslag 490
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34 udgår
Samarbejde med revisionsmyndigheder
1. Kommissionen samarbejder med 
revisionsmyndighederne med henblik på 
at samordne deres respektive 
revisionsplaner og -metoder og udveksler 
omgående resultaterne af de revisioner, 
der er foretaget af forvaltnings- og 
kontrolsystemerne.
2. Kommissionen og 
revisionsmyndigheden mødes 
regelmæssigt og mindst én gang om året, 
medmindre andet er aftalt, for at 
gennemgå den årlige kontrolrapport, 
revisionsudtalelsen og revisionsstrategien 
og for at udveksle synspunkter om 
spørgsmål vedrørende forbedring af 
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forvaltnings- og kontrolsystemerne.

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med denne forordnings artikel 27 foretager medlemsstaterne en 
tilstrækkelig administrativ og fysisk kontrol og indfører sanktioner, der skal anvendes i 
tilfælde af uregelmæssigheder, så det sikres, at årsplanerne rent faktisk gennemføres.

Ændringsforslag 491
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27a
1. Medlemsstaterne opfylder deres 
forvaltnings-, kontrol- og 
revisionsforpligtelser og påtager sig det 
deraf følgende ansvar som fastsat i 
reglerne om delt forvaltning i 
finansforordningen og denne forordning.
2. Medlemsstaterne forebygger, afslører 
og korrigerer uregelmæssigheder og 
inddriver uretmæssigt udbetalte beløb, 
inkl. eventuelle morarenter.
3. Medlemsstaterne udarbejder og 
gennemfører en procedure for uafhængig 
undersøgelse og tvistbilæggelse 
vedrørende udvælgelsen og 
gennemførelsen af operationer, der 
medfinansieres af fonden.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne bør foretage en tilstrækkelig administrativ og fysisk kontrol og indføre 
sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af uregelmæssigheder, så det sikres, at de 
operationelle programmer gennemføres efter de gældende regler.
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Ændringsforslag 492
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingerne tager form af 
forfinansiering, mellemliggende betalinger 
og betaling af den årlige saldo, hvis det er 
relevant, og den endelige saldo.

2. Betalingerne tager form af passende
forfinansiering, mellemliggende betalinger 
og betaling af den årlige saldo, hvis det er 
relevant, og den endelige saldo.

Or. en

Ændringsforslag 493
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen refunderer som 
mellemliggende betalinger 90 % af det 
beløb, der fremkommer ved at anvende 
medfinansieringssatsen, der er fastsat i 
afgørelsen om godkendelse af det 
operationelle program, svarende til de 
støtteberettigede offentlige udgifter 
inkluderet i betalingsanmodningen. Den 
fastsætter den årlige saldo i 
overensstemmelse med artikel 47, stk. 2.

1. Kommissionen refunderer som 
mellemliggende betalinger 100 % af det 
beløb, der fremkommer ved at anvende 
medfinansieringssatsen, der er fastsat i 
afgørelsen om godkendelse af det 
operationelle program, svarende til de 
støtteberettigede offentlige udgifter 
inkluderet i betalingsanmodningen. Den 
fastsætter den årlige saldo i 
overensstemmelse med artikel 47, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 494
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
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Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen refunderer som 
mellemliggende betalinger 90 % af det 
beløb, der fremkommer ved at anvende 
medfinansieringssatsen, der er fastsat i 
afgørelsen om godkendelse af det 
operationelle program, svarende til de 
støtteberettigede offentlige udgifter 
inkluderet i betalingsanmodningen. Den 
fastsætter den årlige saldo i 
overensstemmelse med artikel 47, stk. 2.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 495
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at 
støttemodtagerne i forbindelse med tilskud 
til partnerorganisationer modtager en 
pengestrøm, der er tilstrækkelig til at sikre 
en korrekt gennemførelse af operationerne.

1. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at 
støttemodtagerne i forbindelse med tilskud 
til partnerorganisationer modtager en 
pengestrøm, der er tilstrækkelig til at sikre 
en korrekt gennemførelse af operationerne, 
dvs. at partnerorganisationerne skal 
sikres forfinansiering ved programmernes 
start.

Or. en

Ændringsforslag 496
Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
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Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forudsat at der er midler til rådighed, 
foretager Kommissionen de 
mellemliggende betalinger senest 60 dage
efter, at betalingsanmodningen er 
registreret hos Kommissionen.

5. Forudsat at der er midler til rådighed, 
foretager Kommissionen de 
mellemliggende betalinger senest 30 dage
efter, at betalingsanmodningen er 
registreret hos Kommissionen.

Or. pl

Begrundelse

Kommissionens frist for at frigive midlerne bør forkortes til 30 dage for at gennemføre 
programmet mere effektivt.

Ændringsforslag 497
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 43 udgår
Afbrydelse af betalingsfrister 
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 af følgende 
betingelser er opfyldt:
(a) Ifølge oplysningerne fra et nationalt 
revisionsorgan eller et EU-revisionsorgan 
er der begrundet mistanke om, at der er 
alvorlige mangler i forvaltnings- og 
kontrolsystemet.
(b) Den ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede skal foretage 
supplerende verificering som følge af 
oplysninger, han modtager, og hvorved 
han bliver opmærksom på, at der til 
udgifterne i en betalingsanmodning 
knytter sig en uregelmæssighed med 
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alvorlige finansielle konsekvenser.
(c) Et af de dokumenter, der kræves i 
henhold til artikel 45, stk. 1, er ikke 
forelagt.
2. Den ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede kan lade 
afbrydelsen omfatte kun den del af 
udgifterne, som er omfattet af den 
betalingsanmodning, der er berørt af de i 
stk. 1 omhandlede elementer. Den ved 
delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede underretter straks 
medlemsstaten og 
forvaltningsmyndigheden om årsagen til 
afbrydelsen og beder dem rette op på 
situationen. Afbrydelsen bringes til ophør 
af den ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede, så snart de 
fornødne foranstaltninger er truffet.

Or. fr

Ændringsforslag 498
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
Suspension af betalinger
1. Alle eller en del af de mellemliggende 
betalinger kan suspenderes af 
Kommissionen, når:
(a) der er en alvorlig mangel ved 
forvaltnings- og kontrolsystemet for det 
operationelle program, og der ikke er 
truffet korrigerende foranstaltninger 
herfor
(b) udgifterne i en udgiftsoversigt er 
behæftet med en uregelmæssighed med 
alvorlige finansielle konsekvenser, der 
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ikke er korrigeret
(c) medlemsstaten har undladt at træffe 
de nødvendige foranstaltninger til at rette 
op på den situation, der gav anledning til 
en afbrydelse i henhold til artikel 43
(d) der er en alvorlig mangel i kvaliteten 
og pålideligheden af 
overvågningssystemet eller i dataene om 
indikatorer.
2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter beslutte at 
suspendere alle eller en del af de 
mellemliggende betalinger efter at have 
givet medlemsstaten mulighed for at 
fremsætte bemærkninger.
3. Kommissionen bringer suspensionen af 
alle eller en del af de mellemliggende 
betalinger til ophør, når medlemsstaten 
har truffet de nødvendige 
foranstaltninger, som gør det muligt at 
ophæve suspensionen.

Or. fr

Ændringsforslag 499
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de støtteberettigede offentlige udgifter 
afholdt i forbindelse med gennemførelsen 
af operationer, som er opført i 
regnskaberne omhandlet i artikel 46, stk. 1, 
litra a), og for hvilke 
medfinansieringssatsen i artikel 18 finder 
anvendelse

(a) de støtteberettigede offentlige udgifter 
afholdt i forbindelse med gennemførelsen 
af operationer, som er opført i 
regnskaberne omhandlet i artikel 46, stk. 1, 
litra a)

Or. es
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Ændringsforslag 500
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 48 udgår
Adgang til bilag
1. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at 
alle bilag vedrørende operationer efter 
anmodning stilles til rådighed for 
Kommissionen og Den Europæiske 
Revisionsret i en periode på tre år. Denne 
periode på tre år løber fra den 31. 
december i det år, hvor Kommissionens 
afgørelse om godkendelse af 
regnskaberne, jf. artikel 47, er vedtaget, 
eller senest fra datoen for betaling af den 
endelige saldo.
Denne periode på tre år afbrydes, hvis der 
indledes retlige eller administrative 
procedurer, eller hvis Kommissionen 
fremsætter begrundet anmodning herom.
2. Bilagene opbevares enten i de originale 
udgaver eller i udgaver, der er attesteret 
som værende i overensstemmelse med de 
originale udgaver, eller på almindeligt 
anerkendte datamedier, herunder 
elektroniske udgaver af 
originaldokumenter eller dokumenter, der 
kun findes i elektronisk udgave.
3. Alle bilagene skal opbevares på en 
sådan måde, at det ikke er muligt at 
identificere de registrerede i et længere 
tidsrum end det, der er nødvendigt af 
hensyn til de formål, hvortil 
personoplysningerne indsamles, eller de 
formål, hvortil de senere behandles.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 59 med 
henblik på at fastsætte, hvilke datamedier 
der kan betragtes som almindeligt 
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anerkendte.
5. Proceduren til attestering af, at 
dokumenter på almindeligt anerkendte 
datamedier stemmer overens med de 
originale udgaver, fastlægges af de 
nationale myndigheder og skal sikre, at de 
udgaver, der opbevares, opfylder 
nationale lovkrav og kan anvendes til 
revisionsformål.
6. Hvis dokumenter kun foreligger i 
elektronisk udgave, skal de anvendte edb-
systemer opfylde anerkendte 
sikkerhedsstandarder, som sikrer, at de 
dokumenter, der opbevares, opfylder 
nationale lovkrav og kan anvendes til 
revisionsformål.

Or. fr

Ændringsforslag 501
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 48 udgår
Adgang til bilag
1. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at 
alle bilag vedrørende operationer efter 
anmodning stilles til rådighed for 
Kommissionen og Den Europæiske 
Revisionsret i en periode på tre år. Denne 
periode på tre år løber fra den 31. 
december i det år, hvor Kommissionens 
afgørelse om godkendelse af 
regnskaberne, jf. artikel 47, er vedtaget, 
eller senest fra datoen for betaling af den 
endelige saldo.
Denne periode på tre år afbrydes, hvis der 
indledes retlige eller administrative 
procedurer, eller hvis Kommissionen 
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fremsætter begrundet anmodning herom.
2. Bilagene opbevares enten i de originale 
udgaver eller i udgaver, der er attesteret 
som værende i overensstemmelse med de 
originale udgaver, eller på almindeligt 
anerkendte datamedier, herunder 
elektroniske udgaver af 
originaldokumenter eller dokumenter, der 
kun findes i elektronisk udgave.
3. Alle bilagene skal opbevares på en 
sådan måde, at det ikke er muligt at 
identificere de registrerede i et længere 
tidsrum end det, der er nødvendigt af 
hensyn til de formål, hvortil 
personoplysningerne indsamles, eller de 
formål, hvortil de senere behandles.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 59 med 
henblik på at fastsætte, hvilke datamedier 
der kan betragtes som almindeligt 
anerkendte.
5. Proceduren til attestering af, at 
dokumenter på almindeligt anerkendte 
datamedier stemmer overens med de 
originale udgaver, fastlægges af de 
nationale myndigheder og skal sikre, at de 
udgaver, der opbevares, opfylder 
nationale lovkrav og kan anvendes til 
revisionsformål.
6. Hvis dokumenter kun foreligger i 
elektronisk udgave, skal de anvendte edb-
systemer opfylde anerkendte 
sikkerhedsstandarder, som sikrer, at de 
dokumenter, der opbevares, opfylder 
nationale lovkrav og kan anvendes til 
revisionsformål.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre en enkel, hurtig og effektiv tilgang til fonden for 
medlemsstaterne og partnerorganisationerne.
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Ændringsforslag 502
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaten foretager de finansielle 
korrektioner, der er nødvendige i 
forbindelse med enkeltstående eller 
systembetingede uregelmæssigheder, som 
afsløres i forbindelse med aktiviteter eller 
det operationelle program. Finansielle 
korrektioner består i helt eller delvis at 
annullere det offentlige bidrag til en 
operation eller et operationelt program. 
Medlemsstaten tager hensyn til 
uregelmæssighedernes art og betydning 
og det økonomiske tab for fonden og 
foretager en forholdsmæssig korrektion. 
De finansielle korrektioner registreres i 
årsregnskabet af 
forvaltningsmyndigheden for det 
regnskabsår, i hvilket annulleringen 
besluttes.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 503
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 50 – 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.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 504
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et bidrag, som er annulleret i henhold 
til stk. 2, kan ikke genanvendes til nogen 
af de operationer, som var genstand for 
korrektionen, eller, hvis der foretages en 
finansiel korrektion i forbindelse med en 
systembetinget uregelmæssighed, til 
nogen af de operationer, der er berørt af 
den systembetingede uregelmæssighed.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 505
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En finansiel korrektion foretaget af 
Kommissionen berører ikke 
medlemsstatens forpligtelse til at foretage 
inddrivelser i henhold til denne artikel.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 506
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 51 udgår
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Kommissionens finansielle korrektioner
1. Kommissionen foretager ved en 
gennemførelsesretsakt finansielle 
korrektioner ved at annullere hele eller en 
del af EU-bidraget til et operationelt 
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.
2. En overtrædelse af gældende EU-ret 
eller national ret medfører kun en 
finansiel korrektion, når en af følgende 
betingelser er opfyldt:
(a) Overtrædelsen har eller kunne have 
påvirket forvaltningsmyndighedens valg 
af en operation til at modtage støtte fra 
fonden.
(b) Overtrædelsen har eller kunne have 
påvirket størrelsen af de udgifter, som er 
anmeldt med henblik på refusion fra EU-
budgettet.

Or. fr

Ændringsforslag 507
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr



PE506.148v01-00 76/83 AM\928613DA.doc

DA

Ændringsforslag 508
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 53 udgår
Procedure for Kommissionens finansielle 
korrektioner
1. Inden Kommissionen træffer afgørelse 
om finansiel korrektion, indleder den 
proceduren ved at meddele medlemsstaten 
de foreløbige konklusioner af sin 
undersøgelse og anmode den om at 
fremsætte sine bemærkninger inden to 
måneder.
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.
3. Kommissionen tager hensyn til alle 
beviser, som medlemsstaten forelægger 
inden for fristerne i stk. 1 og 2.
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 
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konklusioner om anvendelsen af den 
finansielle korrektion.
5. For at anvende finansielle korrektioner 
træffer Kommissionen en afgørelse i form 
af gennemførelsesretsakter senest seks 
måneder efter høringsdatoen eller efter 
datoen for modtagelse af supplerende 
oplysninger, når medlemsstaten 
indvilliger i at fremlægge sådanne 
yderligere oplysninger efter høringen. 
Kommissionen tager hensyn til alle de 
oplysninger og bemærkninger, der er 
fremkommet under proceduren. Hvis der 
ikke finder nogen høring sted, begynder 
fristen på seks måneder to måneder efter 
modtagelsen af Kommissionens 
indbydelse til høringen.
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.

Or. fr

Ændringsforslag 509
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 54 udgår
Tilbagebetaling til EU-budgettet –
inddrivelser
1. Enhver skyldig tilbagebetaling til Den 
Europæiske Unions almindelige budget 
foretages før den forfaldsdato, der er 
anført i indtægtsordren, som er udstedt i 
henhold til finansforordningens artikel 
77. Forfaldsdatoen er den sidste dag i den 
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anden måned efter indtægtsordrens 
udstedelse.
2. Enhver forsinkelse i tilbagebetalingen 
giver anledning til morarenter fra 
forfaldsdatoen indtil datoen for den 
faktiske betaling. Rentesatsen er den sats, 
som Den Europæiske Centralbank 
anvender i sine vigtigste 
refinansieringstransaktioner den første 
arbejdsdag i den måned, hvor beløbet 
forfalder til betaling, forhøjet med 1 1/2 
procentpoint.

Or. fr

Ændringsforslag 510
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 511
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 56 udgår
Bestemmelser om frigørelse
1. Kommissionen frigør enhver del af det 
beløb, der er beregnet i henhold til andet 
afsnit, i forbindelse med et operationelt 
program, og som ikke er blevet anvendt til 
betaling af forfinansiering, 
mellemliggende betalinger og den årlige 
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saldo, senest den 31. december i det andet 
finansår efter året for indgåelsen af 
budgetforpligtelsen under det 
operationelle program, eller for hvilken 
der ikke i overensstemmelse med artikel 
42 er fremlagt en betalingsanmodning 
udfærdiget i overensstemmelse med 
artikel 38.
Med henblik på frigørelsen beregner 
Kommissionen beløbet ved at tilføje en 
sjettedel af den årlige budgetforpligtelse 
vedrørende det samlede årlige bidrag for 
2014 til hver af budgetforpligtelserne for 
2015-2020.
2. Uanset stk. 1, første afsnit, finder 
fristen for frigørelse ikke anvendelse på 
den årlige budgetforpligtelse vedrørende 
det samlede årlige bidrag for 2014.
3. Hvis den første årlige 
budgetforpligtelse vedrører det samlede 
årlige bidrag for 2015, finder fristen for 
frigørelse, uanset stk. 1, ikke anvendelse 
på den årlige budgetforpligtelse 
vedrørende det samlede årlige bidrag for 
2015. I sådanne tilfælde beregner 
Kommissionen beløbet i stk. 1, første 
afsnit, ved at tilføje en femtedel af den 
årlige budgetforpligtelse vedrørende det 
samlede årlige bidrag for 2015 til hver af 
budgetforpligtelserne for 2016-2020.
4. Den del af forpligtelserne, som stadig 
ikke er indgået den 31. december 2022, 
frigøres, hvis nogen af de dokumenter, 
der kræves i henhold til artikel 47, stk. 2, 
ikke er forelagt for Kommissionen senest 
den 30. september 2023.

Or. fr

Ændringsforslag 512
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
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Artikel 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 57 udgår
Undtagelse fra frigørelsen
1. Det beløb, frigørelsen berører, 
nedsættes med de beløb, som det 
ansvarlige organ ikke har været i stand til 
at anmelde til Kommissionen på grund af:
(a) operationer, der er suspenderet af en 
retlig procedure eller en administrativ 
klage med opsættende virkning, eller
(b) force majeure, der i væsentlig grad 
berører gennemførelsen af hele eller en 
del af det operationelle program. De 
nationale myndigheder, som påberåber 
sig force majeure, skal påvise dens direkte 
konsekvenser for gennemførelsen af hele 
eller en del af det operationelle program
(c) Der kan anmodes om nedsættelse én 
gang, hvis suspensionen eller force 
majeure-forholdet har varet indtil et år, 
eller flere gange svarende til varigheden 
af force majeure-forholdet eller antallet af 
år mellem datoen for den retlige eller 
administrative beslutning om at 
suspendere gennemførelsen af 
operationen og datoen for den endelige 
retlige eller administrative beslutning.
2. Senest den 31. januar sender 
medlemsstaten Kommissionen 
oplysninger om de undtagelser, der er 
omhandlet i stk. 1, for det beløb, der 
anmeldes ved udgangen af foregående år.

Or. fr

Ændringsforslag 513
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
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Artikel 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 58 udgår
Procedure for frigørelse
1. Kommissionen underretter 
medlemsstaten og forvaltningsyndigheden 
i god tid, når der er risiko for frigørelse i 
overensstemmelse med artikel 56.
2. På grundlag af de oplysninger, 
Kommissionen har pr. 31. januar, 
underretter den medlemsstaten og 
forvaltningsmyndigheden om 
frigørelsesbeløbet på grundlag af de 
oplysninger, som den er i besiddelse af.
3. Medlemsstaten har to måneder til at 
godkende frigørelsesbeløbet eller 
fremsætte sine bemærkninger.
4. Senest den 30. juni forelægger 
medlemsstaten Kommissionen en 
revideret finansieringsplan, der afspejler 
det nedsatte støttebeløb til det 
operationelle program for det pågældende 
finansår. Hvis en sådan forelæggelse ikke 
finder sted, reviderer Kommissionen 
finansieringsplanen ved at reducere 
bidraget fra fonden for det pågældende 
finansår.
5. Kommissionen ændrer ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt afgørelsen om 
godkendelse af det operationelle program 
senest den 30. september.

Or. fr

Ændringsforslag 514
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
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Artikel 60 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 60a
Overgangsbestemmelser

Kommissionen træffer de nødvendige 
finansielle og lovgivningsmæssige 
bestemmelser, om nødvendigt ved en 
omfordeling af budgettet, fremrykning af 
forfinansieringen eller ved at forlænge 
forordning (EU) nr. 121/2012, for at 
sikre, at EU's program for uddeling af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer kan videreføres mellem 2013 og 
2014, i tilfælde af at gennemførelsen af 
denne forordning forsinkes.

Or. fr

Ændringsforslag 515
Pervenche Berès, Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 61 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 61 a
Overgangsperiode

- Medlemsstater, der ønsker at ansøge om 
midler fra Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede i 
2014 har ret til at bruge en forenklet 
procedure, ifølge hvilken:
i. medlemsstaterne fremsender et program 
og de vigtigste karakteristika (mål, 
støttemodtagere, særlige krav med hensyn 
til mængden af produkter) til 
Kommissionen
ii. Kommissionen fastsætter tildelingen af 
ressourcer til de enkelte medlemsstater på 
grundlag af ovennævnte programmer
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iii. medlemsstaterne rapporterer hvert år 
om gennemførelsen af programmet og 
virkningen af uddelingen.
- Fødevarehjælpen leveres gratis af 
Europa-Kommissionen.
- Denne forenklede procedure vil være i 
kraft indtil den 31. december 2014.

Or. en

Ændringsforslag 516
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 517
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 4.1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1.1. Finansieringsplan for det 
operationelle program med angivelse af 
fondens årlige forpligtelsesbevillinger og 
den modsvarende nationale 
medfinansiering af det operationelle 
program (i EUR)

udgår

Or. es


