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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette fælles sæt regler og procedurer 
bør være i overensstemmelse med de 
finansielle regler, der er gældende for 
Unionens årlige budget og fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning, 
i det følgende benævnt 
"finansforordningen", og henvisninger 
hertil bør i alle tilfælde vedrøre den 
seneste gældende udgave af denne 
forordning og omfatte de tilsvarende 
regler, der er vedtaget af Kommissionen 
med henblik på gennemførelse af 
finansforordningen.

(7) Dette fælles sæt regler og procedurer 
bør være i overensstemmelse med de 
finansielle regler, der er gældende for 
Unionens årlige budget og fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning, 
i det følgende benævnt 
"finansforordningen", og omfatte de 
tilsvarende regler, der er vedtaget af 
Kommissionen med henblik på 
gennemførelse af finansforordningen.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen skal sikre, at 
foranstaltninger gennemføres i 
overensstemmelse med målene for det 
gældende instrument og med en effektiv 
beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser. Den finansielle bistand, der ydes 
på grundlag af instrumenterne, skal være i
overensstemmelse med de regler og 
procedurer, der er fastsat ved 

2. Kommissionen skal sikre, at 
foranstaltninger gennemføres effektivt i 
overensstemmelse med målene for det 
gældende instrument og med en effektiv 
beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser. Den finansielle bistand, der ydes 
på grundlag af instrumenterne, skal være i 
overensstemmelse med de regler og 
procedurer, der er fastsat ved 
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finansforordningen, og som omhandler den 
grundlæggende finansielle og retlige 
ramme for deres gennemførelse.

finansforordningen, og som omhandler den 
grundlæggende finansielle og retlige 
ramme for deres gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt 
under hensyntagen til foranstaltningens 
art, skal Kommissionen ved anvendelsen 
af denne forordning vælge at anvende de 
mest fleksible procedurer med henblik på 
at sikre reel og effektiv gennemførelse. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 1, stk. 2.

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Navnlig hvor et handlingsprogram endnu 
ikke er blevet vedtaget, kan Kommissionen 
undtagelsesvist vedtage individuelle 
foranstaltninger på grundlag af de 
vejledende programmeringsdokumenter 
efter de samme regler og procedurer som 
for handlingsprogrammer.

Hvor et handlingsprogram endnu ikke er 
blevet vedtaget, kan Kommissionen 
undtagelsesvist vedtage individuelle 
foranstaltninger på grundlag af de 
vejledende programmeringsdokumenter 
efter de samme regler og procedurer som 
for handlingsprogrammer.

Or. en
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Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne procedure er ikke påkrævet i 
forbindelse med handlingsprogrammer og 
foranstaltninger, der ligger inden for de 
ovennævnte rammer, og ikke-
grundlæggende ændringer heraf. Ikke-
grundlæggende ændringer er tekniske 
justeringer som f. eks. forlængelse af 
gennemførelsesperioden, omfordeling af 
midler inden for det planlagte budget eller 
forøgelse eller reduktion af budgetter med 
mindre end 20 % af det oprindelige budget, 
såfremt disse ændringer ikke substantielt 
vedrører målene for det oprindelige 
handlingsprogram eller den oprindelige 
foranstaltning. I sådanne tilfælde meddeles 
handlingsprogrammer og foranstaltninger 
og ikke-substantielle ændringer heraf til 
Europa-Parlamentet og Rådet senest en 
måned efter deres vedtagelse.

Denne procedure er ikke påkrævet i 
forbindelse med handlingsprogrammer og 
foranstaltninger, der ligger inden for de 
ovennævnte rammer, og ikke-
grundlæggende ændringer heraf. Ikke-
grundlæggende ændringer er tekniske 
justeringer som f. eks. forlængelse af 
gennemførelsesperioden, omfordeling af 
midler inden for det planlagte budget eller 
forøgelse eller reduktion af budgetter med 
mindre end 10 % af det oprindelige budget, 
såfremt disse ændringer ikke substantielt 
vedrører målene for det oprindelige 
handlingsprogram eller den oprindelige 
foranstaltning. I sådanne tilfælde meddeles 
handlingsprogrammer og foranstaltninger 
og ikke-substantielle ændringer heraf til 
Europa-Parlamentet og Rådet senest en 
måned efter deres vedtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Navnlig for større nye infrastrukturer 
foretages der på projektniveau en passende 
miljøscreening, herunder for 
klimaændringer og indvirkning på 
biodiversitet, som om nødvendigt omfatter 
en vurdering af virkningerne på miljøet 
(VVM), hvis der er tale om miljøfølsomme 
projekter. Hvor det er relevant, anvendes 
der strategiske miljøvurderinger (SMV) 
ved gennemførelsen af sektorprogrammer. 

4. Navnlig for større nye infrastrukturer 
foretages der på projektniveau en passende 
miljøscreening, som om nødvendigt 
omfatter en vurdering af virkningerne på 
miljøet (VVM), hvis der er tale om 
miljøfølsomme projekter. Hvor det er 
relevant, anvendes der strategiske 
miljøvurderinger (SMV) ved 
gennemførelsen af sektorprogrammer. Det 
sikres, at alle vigtige interessenter
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Det sikres, at interessenterne inddrages i 
miljøvurderingerne, og at offentligheden 
får adgang til resultaterne.

inddrages i miljøvurderingerne, og at 
offentligheden får adgang til resultaterne.

Or. en

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle bistand kan bl.a.
ydes gennem følgende former for 
finansiering, der er fastsat ved 
finansforordningen:

1. Unionens finansielle bistand kan ydes 
gennem følgende former for finansiering, 
der er fastsat ved finansforordningen:

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af fælles samfinansiering opdeles 
en foranstaltning i flere tydeligt 
identificerbare komponenter, der hver især 
finansieres af de forskellige partnere, som 
deltager i samfinansieringen, således at 
finansieringsmidlernes endelige anvendelse 
altid kan fastslås.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af fælles samfinansiering fordeles 
de samlede omkostninger ved en 
foranstaltning mellem de partnere, der 
deltager i finansieringen, og midlerne 
sammenlægges, således at det ikke længere 
er muligt at identificere finansieringskilden 
for en specifik aktivitet under 
foranstaltningen.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) for PI's vedkommende, 
udviklingslande, der spiller en 
fremtrædende rolle i den internationale 
økonomi og handel, i multilaterale fora, 
inden for global styring, og som 
beskæftiger sig med globale udfordringer, 
og hvor Unionen har betydelige interesser 

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen sender sine 
evalueringsrapporter til Europa-
Parlamentet og til Rådet til orientering. 

2. Kommissionen sender sine 
evalueringsrapporter til Europa-
Parlamentet og til Rådet til orientering. Der 
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Medlemsstaterne kan anmode om 
drøftelse af særlige evalueringer i de 
udvalg, der er nævnt i artikel 15. Der 
tages højde for resultaterne ved 
fastlæggelse af programmer og tildeling af 
midler.

tages højde for resultaterne ved 
fastlæggelse af programmer og tildeling af 
midler.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen inddrager i et passende 
omfang alle relevante berørte parter i 
evalueringen af den EU-bistand, der ydes i 
henhold til denne forordning.

3. Kommissionen inddrager alle vigtige 
berørte parter i evalueringen af den EU-
bistand, der ydes i henhold til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Toårlig rapport Årlig rapport

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen undersøger, hvilke 1. Kommissionen undersøger, hvilke 
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fremskridt der er gjort med gennemførelsen 
af den eksterne finansielle bistand og 
forelægger fra og med 2016 Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport hvert
andet år om gennemførelsen og 
resultaterne og, så vidt muligt, om det 
vigtigste udbytte og den effekt, der er 
opnået med Unionens finansielle bistand. 
Rapporten fremsendes også til Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget.

fremskridt der er gjort med gennemførelsen 
af den eksterne finansielle bistand og 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
en rapport hvert år om gennemførelsen og 
resultaterne og, så vidt muligt, om det 
vigtigste udbytte og den effekt, der er 
opnået med Unionens finansielle bistand. 
Rapporten fremsendes også til Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den toårlige rapport skal indeholde 
oplysninger for det foregående år om de 
finansierede foranstaltninger, 
overvågnings- og evalueringsresultater, 
inddragelse af relevante partnere og 
gennemførelse af budgetforpligtelser og -
betalinger. Rapporten skal desuden 
indeholde en vurdering af resultaterne af 
Unionens finansielle bistand, så vidt muligt 
under anvendelse af særlige og målelige 
indikatorer for, hvilken rolle bistanden 
spiller for gennemførelsen af de mål, der er 
opstillet for instrumenterne.

2. Den årlige rapport skal indeholde 
oplysninger for det foregående år om de 
finansierede foranstaltninger, 
overvågnings- og evalueringsresultater, 
inddragelse af relevante partnere og 
gennemførelse af budgetforpligtelser og -
betalinger. Rapporten skal desuden 
indeholde en vurdering af resultaterne af 
Unionens finansielle bistand, så vidt muligt 
under anvendelse af særlige og målelige 
indikatorer for, hvilken rolle bistanden 
spiller for gennemførelsen af de mål, der er 
opstillet for instrumenterne.

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler, som tildeles under 
instrumenterne, vil være omfattet af et 
system med årlig opfølgning baseret på 
OECD-metoden ("Rio-markører"), der er 
integreret i den eksisterende metode til 
resultatstyring af EU-programmer, og som 
skal anvendes til kvantificering af udgifter 
vedrørende klimaindsats og biodiversitet i 
forbindelse med handlingsprogrammer og 
individuelle og specielle foranstaltninger, 
der henvises til i artikel 2, stk. 1, og 
resultaterne herfra skal indgå i evalueringer 
og i de rapporter, der fremlægges hvert
andet år. Der foretages på grundlag af de 
vedtagne vejledende 
programmeringsdokumenter et årligt skøn 
over de samlede udgifter i forbindelse med 
klimaindsats og biodiversitet.

De midler, som tildeles under 
instrumenterne, vil være omfattet af et 
system med årlig opfølgning baseret på 
OECD-metoden ("Rio-markører"), der er 
integreret i den eksisterende metode til 
resultatstyring af EU-programmer, og som 
skal anvendes til kvantificering af udgifter 
vedrørende klimaindsats og biodiversitet i 
forbindelse med handlingsprogrammer og 
individuelle og specielle foranstaltninger, 
der henvises til i artikel 2, stk. 1, og 
resultaterne herfra skal indgå i evalueringer 
og i de rapporter, der fremlægges hvert år. 
Der foretages på grundlag af de vedtagne 
vejledende programmeringsdokumenter et 
årligt skøn over de samlede udgifter i 
forbindelse med klimaindsats og 
biodiversitet.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremlægger senest den 
31. december 2017 en rapport om 
virkeliggørelsen af målene for hvert enkelt 
instrument ved hjælp af resultat- og 
konsekvensindikatorer for 
ressourceanvendelsens effektivitet og 
instrumenternes EU-merværdi til brug for 
en afgørelse om revision, ændring eller 
indstilling af den type foranstaltninger, der 
gennemføres under instrumenterne. 
Rapporten skal desuden vurdere 

1. Kommissionen fremlægger senest den 
30. juni 2017 en rapport om 
virkeliggørelsen af målene for hvert enkelt 
instrument ved hjælp af resultat- og 
konsekvensindikatorer for 
ressourceanvendelsens effektivitet og 
instrumenternes EU-merværdi til brug for 
en afgørelse om revision, ændring eller 
indstilling af den type foranstaltninger, der 
gennemføres under instrumenterne. 
Rapporten skal desuden vurdere 
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mulighederne for forenkling, intern og 
ekstern kohærens, alle målenes fortsatte 
relevans samt foranstaltningernes bidrag til
Unionens prioriteter med hensyn til 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 
Der skal heri tages hensyn til eventuelle 
resultater og konklusioner for så vidt angår 
instrumenternes langsigtede effekt. 

mulighederne for forenkling, intern og 
ekstern kohærens, alle målenes fortsatte 
relevans samt foranstaltningernes bidrag til 
Unionens prioriteter med hensyn til 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 
Der skal heri tages hensyn til eventuelle 
resultater og konklusioner for så vidt angår 
instrumenternes langsigtede effekt.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
tredjedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på
tredjedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende. Den finder 
anvendelse fra den 1. januar 2014 til den 
31. december 2020.

Or. en

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 17, stk. 3.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. januar 2014. udgår

Or. en

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 17, stk. 1.
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