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Ændringsforslag 22
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Det er nødvendigt at tage hensyn til 
den territorielle dimension, der i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde opstilles som et af 
samhørighedspolitikkens mål på linje med 
økonomisk og social samhørighed.

Or. pt

Ændringsforslag 23
Rolandas Paksas

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Under hensyntagen til at de finansielle 
midler, som anvendes ved 
tilbagebetalingspligtig støtte, tilbagebetales 
helt eller delvist af støttemodtagerne, er det 
nødvendigt at indføre passende 
bestemmelser for genanvendelsen af den 
tilbagebetalte støtte til samme formål eller i 
overensstemmelse med det pågældende 
programs mål.

(3) Under hensyntagen til at de finansielle 
midler, som anvendes ved 
tilbagebetalingspligtig støtte, tilbagebetales 
helt eller delvist af støttemodtagerne, er det 
nødvendigt at indføre passende 
bestemmelser for genanvendelsen af den 
tilbagebetalte støtte til samme formål eller i 
overensstemmelse med det pågældende 
programs mål for at sikre, at de 
tilbagebetalte midler investeres korrekt, og 
at Unionens bidrag anvendes så effektivt 
som muligt.

Or. lt

Ændringsforslag 24
Mojca Kleva
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Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Da det er nødvendigt at sikre, at 
medlemsstaterne og Kommissionen kan 
kontrollere gennemførelsen af de 
finansieringstekniske instrumenter på 
passende måde, blandt andet for at 
medlemsstaterne kan give Kommissionen 
de nødvendige oplysninger om, hvilke 
typer instrumenter der benyttes, og hvilke 
relevante aktioner der er gennemført lokalt 
ved hjælp af sådanne instrumenter, er det 
nødvendigt at indføre en bestemmelse om 
rapporter. Dette vil også give 
Kommissionen mulighed for bedre at 
vurdere de finansieringstekniske 
instrumenters generelle resultater.

(5) Da det er nødvendigt at øge 
gennemsigtigheden i forbindelse med 
gennemførelsesprocessen og sikre, at 
medlemsstaterne og Kommissionen kan 
kontrollere gennemførelsen af de 
finansieringstekniske instrumenter på 
passende måde, blandt andet for at 
medlemsstaterne kan give Kommissionen 
de nødvendige oplysninger om, hvilke 
typer instrumenter der benyttes, og hvilke 
relevante aktioner der er gennemført lokalt 
ved hjælp af sådanne instrumenter, er det 
nødvendigt at indføre en bestemmelse om 
rapporter. Dette vil også give 
Kommissionen mulighed for bedre at 
vurdere de finansieringstekniske 
instrumenters generelle resultater.

Or. en

Ændringsforslag 25
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Da det er nødvendigt at sikre, at 
medlemsstaterne og Kommissionen kan 
kontrollere gennemførelsen af de 
finansieringstekniske instrumenter på 
passende måde, blandt andet for at 
medlemsstaterne kan give Kommissionen 
de nødvendige oplysninger om, hvilke 
typer instrumenter der benyttes, og hvilke 
relevante aktioner der er gennemført lokalt 
ved hjælp af sådanne instrumenter, er det 
nødvendigt at indføre en bestemmelse om 
rapporter. Dette vil også give 

(5) Da det er nødvendigt at sikre, at 
medlemsstaterne og Kommissionen kan 
kontrollere gennemførelsen af de 
finansieringstekniske instrumenter på 
passende måde, blandt andet for at 
medlemsstaterne kan give Kommissionen 
de nødvendige oplysninger om, hvilke 
typer instrumenter der benyttes, og hvilke 
relevante aktioner der er gennemført lokalt 
ved hjælp af sådanne instrumenter, er det 
nødvendigt at indføre en bestemmelse om 
rapporter. Dette vil også give 
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Kommissionen mulighed for bedre at 
vurdere de finansieringstekniske 
instrumenters generelle resultater.

Kommissionen mulighed for bedre at 
vurdere de finansieringstekniske
instrumenters generelle resultater og give et 
sammendrag af de fremskridt, der er gjort 
på EU-plan og på medlemsstatsniveau; 
der dog også bør tages hensyn til behovet 
for en effektiv virkning af 
finansieringsforanstaltningerne på 
regionalt plan, og derfor er det nødvendigt 
at inddrage de regionale myndigheder i 
udarbejdelsen af ex ante- og ex post-
evalueringerne og fremskridtsrapporten.

Or. pt

Ændringsforslag 26
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) For at skabe større åbenhed om 
anvendelsen af fondenes midler bør 
fortegnelserne over støttemodtagere, 
titlerne på operationerne og beløbet for 
den offentlige støtte offentliggøres i 
elektronisk form eller på anden måde.

Or. en

Ændringsforslag 27
Mojca Kleva

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre overensstemmelse med 
artikel 61, stk. 2, i Rådets forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 om 
finansforordningen vedrørende De 

(7) For at sikre overensstemmelse med 
artikel 61, stk. 2, i Rådets forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
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Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget må man kræve, at udgiftsoversigten 
til Kommissionen skal omfatte alle 
oplysninger, der er nødvendige for, at 
Kommissionen kan opstille et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede af Unionens 
aktiver og budgetgennemførelsen.

Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget må man kræve, at udgiftsoversigten 
til Kommissionen skal omfatte alle 
oplysninger, der er nødvendige for, at 
Kommissionen kan opstille et 
gennemskueligt årsregnskab, der giver et 
retvisende billede af Unionens aktiver og 
budgetgennemførelsen.

Or. en


