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Ændringsforslag 87
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I løbet af 2010 var næsten 116 
millioner personer i EU, herunder 25 
millioner drenge og piger, 
udstødelsestruede eller levede i fattigdom, 
og blandt disse personer led 40 millioner 
alvorlige materielle afsavn, og 4,1 
millioner havde ikke nogen bolig, hvilket 
udgør en stigning på næsten 4 millioner i 
forhold til det foregående år.

Or. es

Ændringsforslag 88
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) I 2011 var 119,6 millioner europæiske 
borgere i risiko for fattigdom eller social 
udstødelse, og antallet af hjemløse var 
stigende; samtidig er disse personer ofte så 
udstødte, at de ikke kan drage fordel af 
aktiveringsforanstaltningerne under 
forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig 
under forordning (EU) nr. […ESF].

Or. fr

Ændringsforslag 89
Brice Hortefeux
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Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 90
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") vil styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

Or. fr

Ændringsforslag 91
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe alle former for afsavn og 
fattigdom.

Or. fr

Ændringsforslag 92
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen og den sociale 
udstødelse i Unionen ved at støtte 
nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle og fødevaremæssige afsavn hos 
børn.

Or. es

Ændringsforslag 93
Mojca Kleva Kekuš

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed, 
social udstødelse og materielle afsavn hos 
børn og husstande med børn.

Or. en

Ændringsforslag 94
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Fødevaresikkerhed er en 
grundlæggende menneskeret, som 
kommer til udtryk via adgang til og 
tilgængelighed, anvendelse og tidsmæssig 
stabilitet af en sund, tilstrækkelig, 
passende og nærende kost.

Or. it

Ændringsforslag 95
Karima Delli

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) EU har siden 1987 ydet direkte 
fødevarehjælp fra lagrene af 
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landbrugsprodukter til de socialt dårligst 
stillede EU-borgere. Parallelt hermed har 
der udviklet sig andre forsyningskilder 
som f.eks. overskud fra lokale eller 
regionale supermarkeder, partnerskaber 
med lokale landbrugere, solidariske 
restauranter og købmandsbutikker osv. 
Fonden bør ligeledes støtte udviklingen og 
styrkelsen af disse lokale 
forsyningskæder.

Or. fr

Ændringsforslag 96
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de varer, som uddeles 
til de socialt dårligst stillede personer.

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden og kvaliteten af de 
varer, som uddeles til de socialt dårligst 
stillede personer.

Or. ro

Ændringsforslag 97
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de varer, som uddeles 

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden og kvaliteten af de 
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til de socialt dårligst stillede personer. varer, som uddeles til de socialt dårligst 
stillede personer.

Or. fr

Ændringsforslag 98
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de varer, som uddeles 
til de socialt dårligst stillede personer.

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår fødevaresikkerheden og sikkerheden 
af de varer, som uddeles til de socialt 
dårligst stillede personer.

Or. fr

Ændringsforslag 99
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de varer, som uddeles 
til de socialt dårligst stillede personer.

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de varer og kvaliteten 
af de fødevarer, som uddeles til de socialt 
dårligst stillede personer.

Or. fr
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Ændringsforslag 100
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Fondens bestemmelser sikrer 
sammenhæng med de strategier og 
foranstaltninger, der har til formål at 
mindske fødevarespild gennem hele 
forsyningskæden, at forbedre de lokale 
fødevarekæders effektivitet og højne 
offentlighedens bevidsthed om dette 
vigtige spørgsmål, således som 
Parlamentet vedtog i sin beslutning af 19. 
januar 2012.

Or. it

Ændringsforslag 101
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at udstikke passende finansielle 
rammer bør Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig 
fordeling af de samlede ressourcer pr. 
medlemsstat efter en objektiv og 
gennemsigtig metode, som afspejler 
forskellene mellem medlemsstaterne for så 
vidt angår fattigdom og materielle afsavn.

(7) For at udstikke passende finansielle 
rammer bør Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig 
fordeling af de samlede ressourcer pr. 
medlemsstat efter en objektiv og 
gennemsigtig metode, som afspejler 
forskellene mellem medlemsstaterne for så 
vidt angår fattigdom og fødevaremæssige 
og materielle afsavn.

Or. fr

Ændringsforslag 102
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at udstikke passende finansielle 
rammer bør Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig 
fordeling af de samlede ressourcer pr. 
medlemsstat efter en objektiv og 
gennemsigtig metode, som afspejler 
forskellene mellem medlemsstaterne for så 
vidt angår fattigdom og materielle afsavn.

(7) For at udstikke passende finansielle 
rammer bør Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig 
fordeling af de samlede ressourcer pr. 
medlemsstat efter en objektiv og 
gennemsigtig metode, som afspejler 
forskellene mellem medlemsstaterne for så 
vidt angår fattigdom, relativ fattigdom og 
materielle afsavn.

Or. fr

Ændringsforslag 103
Iosif Matula

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at udstikke passende finansielle 
rammer bør Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig 
fordeling af de samlede ressourcer pr. 
medlemsstat efter en objektiv og 
gennemsigtig metode, som afspejler 
forskellene mellem medlemsstaterne for så 
vidt angår fattigdom og materielle afsavn.

(7) For at udstikke passende finansielle 
rammer bør Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig 
fordeling af de samlede ressourcer pr. 
medlemsstat efter en objektiv og 
gennemsigtig metode, som afspejler 
forskellene på udvikling mellem 
regionerne og forskellene mellem 
medlemsstaterne for så vidt angår 
fattigdom og materielle afsavn.

Or. ro

Ændringsforslag 104
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at udstikke passende finansielle 
rammer bør Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig 
fordeling af de samlede ressourcer pr. 
medlemsstat efter en objektiv og 
gennemsigtig metode, som afspejler 
forskellene mellem medlemsstaterne for så 
vidt angår fattigdom og materielle afsavn.

(7) For at udstikke passende finansielle 
rammer bør Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig 
fordeling af de samlede ressourcer pr. 
medlemsstat efter en objektiv og 
gennemsigtig metode, som afspejler 
forskellene mellem medlemsstaterne for så 
vidt angår fattigdom og materielle afsavn, 
såsom den relative fattigdomsgrænse, idet 
den primært tager udgangspunkt i den 
relative fattigdomsgrænse.

Or. fr

Ændringsforslag 105
Iosif Matula

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det bør i det operationelle program for 
hver medlemsstat udpeges og begrundes, 
hvilke former for materielle afsavn der skal 
afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad 
der er målet med, og hvilke elementer der 
indgår i den bistand til de socialt dårligst 
stillede personer, som ydes gennem støtten 
til de nationale ordninger. Disse bør 
desuden omfatte elementer, som er 
nødvendige for at sikre en effektiv og 
virkningsfuld gennemførelse af det 
operationelle program.

(8) Det bør i det operationelle program for 
hver medlemsstat udpeges og begrundes, 
hvilke foranstaltninger der skal 
prioriteres i regionerne, og hvilke former 
for materielle afsavn der skal afhjælpes, og 
der bør redegøres for, hvad der er målet 
med, og hvilke elementer der indgår i den 
bistand til de socialt dårligst stillede 
personer, som ydes gennem støtten til de 
nationale ordninger. Disse bør desuden 
omfatte elementer, som er nødvendige for 
at sikre en effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af det operationelle 
program.

Or. ro

Ændringsforslag 106
Brice Hortefeux
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Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det bør i det operationelle program for 
hver medlemsstat udpeges og begrundes, 
hvilke former for materielle afsavn der skal 
afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad 
der er målet med, og hvilke elementer der 
indgår i den bistand til de socialt dårligst 
stillede personer, som ydes gennem støtten 
til de nationale ordninger. Disse bør 
desuden omfatte elementer, som er 
nødvendige for at sikre en effektiv og 
virkningsfuld gennemførelse af det 
operationelle program.

(8) Det bør i det operationelle program for 
hver medlemsstat udpeges og begrundes, 
hvilke former for fødevaremæssige 
og/eller materielle afsavn der skal 
afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad 
der er målet med, og hvilke elementer der 
indgår i den bistand til de socialt dårligst 
stillede personer, som ydes gennem støtten 
til de nationale ordninger. Disse bør 
desuden omfatte elementer, som er 
nødvendige for at sikre en effektiv, hurtig
og virkningsfuld gennemførelse af det 
operationelle program.

Or. fr

Ændringsforslag 107
Karima Delli

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det bør i det operationelle program for 
hver medlemsstat udpeges og begrundes, 
hvilke former for materielle afsavn der skal 
afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad 
der er målet med, og hvilke elementer der 
indgår i den bistand til de socialt dårligst 
stillede personer, som ydes gennem støtten 
til de nationale ordninger. Disse bør 
desuden omfatte elementer, som er 
nødvendige for at sikre en effektiv og 
virkningsfuld gennemførelse af det 
operationelle program.

(8) Det bør i det operationelle program for 
hver medlemsstat udpeges og begrundes, 
hvilke former for materielle afsavn der skal 
afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad 
der er målet med, og hvilke elementer der 
indgår i den bistand til de socialt dårligst 
stillede personer, som ydes gennem støtten 
til de nationale ordninger. Disse bør 
desuden omfatte elementer, som er 
nødvendige for at sikre en effektiv og 
virkningsfuld gennemførelse af det 
operationelle program, særlig hvad angår 
bekæmpelse af fødevarespild.

Or. fr
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Ændringsforslag 108
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det bør i det operationelle program for 
hver medlemsstat udpeges og begrundes, 
hvilke former for materielle afsavn der skal 
afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad 
der er målet med, og hvilke elementer der 
indgår i den bistand til de socialt dårligst 
stillede personer, som ydes gennem støtten 
til de nationale ordninger. Disse bør 
desuden omfatte elementer, som er 
nødvendige for at sikre en effektiv og 
virkningsfuld gennemførelse af det 
operationelle program.

(8) Det bør i det operationelle program for 
hver medlemsstat udpeges og begrundes, 
hvilke former for materielle og 
fødevaremæssige afsavn der skal afhjælpes 
mest akut, og der bør redegøres for, hvad 
der er målet med, og hvilke elementer der 
indgår i den bistand til de socialt dårligst 
stillede personer, som ydes gennem støtten 
til de nationale ordninger. Disse bør 
desuden omfatte elementer, som er 
nødvendige for at sikre en hurtig, effektiv 
og virkningsfuld gennemførelse af det 
operationelle program.

Or. es

Ændringsforslag 109
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det bør i det operationelle program for 
hver medlemsstat udpeges og begrundes, 
hvilke former for materielle afsavn der skal 
afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad 
der er målet med, og hvilke elementer der 
indgår i den bistand til de socialt dårligst 
stillede personer, som ydes gennem støtten 
til de nationale ordninger. Disse bør 
desuden omfatte elementer, som er 
nødvendige for at sikre en effektiv og 
virkningsfuld gennemførelse af det 
operationelle program.

(8) Det bør i det operationelle program for 
hver medlemsstat udpeges og begrundes, 
hvilke former for materielle afsavn der skal 
afhjælpes, idet der gives prioritet til 
fødevaremangel, og der bør redegøres for, 
hvad der er målet med, og hvilke elementer 
der indgår i den bistand til de socialt 
dårligst stillede personer, som ydes 
gennem støtten til de nationale ordninger. 
Disse bør desuden omfatte elementer, som 
er nødvendige for at sikre en effektiv og 
virkningsfuld gennemførelse af det 
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operationelle program.

Or. fr

Ændringsforslag 110
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) medlemsstaterne bør have mulighed 
for at give fortrinsret til produkter, der 
har oprindelse i EU.

Or. fr

Ændringsforslag 111
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Med henblik på at sikre en effektiv 
gennemførelse af de foranstaltninger, som 
finansieres af fonden, bør samarbejdet 
fremmes mellem de regionale og lokale 
myndigheder og de organer, som
repræsenterer civilsamfundet. 
Medlemsstaterne bør derfor tilskynde alle 
de aktører, som er involveret i 
udarbejdelsen og anvendelsen af de 
foranstaltninger, som fonden finansierer, 
til at deltage.

Or. es

Ændringsforslag 112
Vasilica Viorica Dăncilă
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre at gennemførelsen af 
fonden får den størst mulig virkning, 
navnlig under hensyntagen til de nationale 
forhold, er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en procedure for eventuelle 
ændringer af det operationelle program.

(9) For at sikre at gennemførelsen af 
fonden får den størst mulig virkning, 
navnlig under hensyntagen til de nationale 
forhold, er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en procedure for eventuelle 
ændringer af det operationelle program og 
ligeledes tage hensyn til holdningen hos 
de ikkestatslige organisationer, der er 
involveret i gennemførelsen af 
programmet.

Or. ro

Ændringsforslag 113
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Udveksling af erfaringer og bedste 
praksis er forbundet med betydelig 
merværdi, og Kommissionen bør fremme 
en sådan udveksling.

(10) Udveksling af erfaringer og bedste 
praksis er forbundet med betydelig 
merværdi, og Kommissionen bør garantere
en sådan udveksling.

Or. fr

Ændringsforslag 114
Iosif Matula

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Udveksling af erfaringer og bedste 
praksis er forbundet med betydelig 

(10) Udveksling af erfaringer og bedste 
praksis er forbundet med betydelig 
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merværdi, og Kommissionen bør fremme 
en sådan udveksling.

merværdi, og Kommissionen og 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør fremme en sådan 
udveksling.

Or. ro

Ændringsforslag 115
Karima Delli

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Udveksling af erfaringer og bedste 
praksis er forbundet med betydelig 
merværdi, og Kommissionen bør fremme 
en sådan udveksling.

(10) Udveksling af erfaringer og bedste 
praksis samt social innovation er 
forbundet med betydelig merværdi, og 
Kommissionen bør fremme en sådan 
udveksling.

Or. fr

Ændringsforslag 116
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Udveksling af erfaringer og bedste 
praksis er forbundet med betydelig 
merværdi, og Kommissionen bør fremme 
en sådan udveksling.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 117
Petru Constantin Luhan
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Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Udveksling af erfaringer og bedste 
praksis er forbundet med betydelig 
merværdi, og Kommissionen bør fremme 
en sådan udveksling.

(10) Udveksling af erfaringer og bedste 
praksis er forbundet med betydelig 
merværdi, og Kommissionen bør fremme 
en sådan udveksling, bl.a. ved at 
tilrettelægge uddannelsesforanstaltninger 
og udvikle en samarbejdsplatform på EU-
niveau, der inddrager alle de berørte 
parter.

Or. ro

Ændringsforslag 118
Mojca Kleva Kekuš

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at forbedre kvaliteten og 
udformningen af det enkelte operationelle 
program og evaluere fondens effektivitet 
og virkning bør der gennemføres 
forhåndsevalueringer og efterfølgende 
evalueringer. Disse evalueringer bør 
suppleres af undersøgelser om de socialt 
dårligst stillede personer, som har 
modtaget bistand under det operationelle 
program, og, hvis det er nødvendigt, af 
evalueringer, som gennemføres i løbet af 
programmeringsperioden. 
Medlemsstaternes og Kommissionens 
ansvar i denne henseende bør præciseres.

(12) For at forbedre kvaliteten og 
udformningen af det enkelte operationelle 
program og evaluere fondens effektivitet 
og virkning bør der gennemføres 
forhåndsevalueringer og efterfølgende 
evalueringer. Disse evalueringer bør 
suppleres af anonyme undersøgelser om de 
socialt dårligst stillede personer, som har 
modtaget bistand under det operationelle 
program, og, hvis det er nødvendigt, af 
evalueringer, som gennemføres i løbet af 
programmeringsperioden. I betragtning af 
den sociale stigmatisering, som fattigdom 
kan medføre, bør reglerne om beskyttelse 
af personoplysninger om de dårligst 
stillede personer overholdes under 
gennemførelsen af evalueringerne. 
Medlemsstaternes og Kommissionens 
ansvar i denne henseende bør præciseres.

Or. en
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Ændringsforslag 119
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at forbedre kvaliteten og 
udformningen af det enkelte operationelle 
program og evaluere fondens effektivitet 
og virkning bør der gennemføres 
forhåndsevalueringer og efterfølgende 
evalueringer. Disse evalueringer bør 
suppleres af undersøgelser om de socialt 
dårligst stillede personer, som har 
modtaget bistand under det operationelle 
program, og, hvis det er nødvendigt, af
evalueringer, som gennemføres i løbet af 
programmeringsperioden. 
Medlemsstaternes og Kommissionens 
ansvar i denne henseende bør præciseres.

(12) For at forbedre kvaliteten og 
udformningen af det enkelte operationelle 
program og evaluere fondens effektivitet 
og virkning bør der gennemføres 
evalueringer.

Or. fr

Ændringsforslag 120
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Borgerne har ret til at vide, hvordan 
Unionens finansielle midler investeres og
med hvilken virkning. For at sikre en bred 
formidling af oplysninger om fondens 
resultater og sikre tilgængelighed og 
gennemsigtighed med hensyn til 
finansieringsmuligheder bør der fastsættes 
detaljerede bestemmelser om information 
og kommunikation, navnlig for så vidt 
angår medlemsstaternes og 
støttemodtagernes ansvar.

(13) Borgerne har ret til at vide, hvordan 
Unionens finansielle midler investeres og 
med hvilken virkning. For at sikre en bred 
formidling af oplysninger om fondens 
resultater og sikre tilgængelighed og 
gennemsigtighed med hensyn til 
finansieringsmuligheder bør der fastsættes 
detaljerede bestemmelser om information 
og kommunikation, navnlig for så vidt 
angår ansvaret hos medlemsstaternes 
lokale og regionale myndigheder og 
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støttemodtagerne.

Or. ro

Ændringsforslag 121
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Borgerne har ret til at vide, hvordan 
Unionens finansielle midler investeres og 
med hvilken virkning. For at sikre en bred 
formidling af oplysninger om fondens 
resultater og sikre tilgængelighed og 
gennemsigtighed med hensyn til 
finansieringsmuligheder bør der fastsættes 
detaljerede bestemmelser om information 
og kommunikation, navnlig for så vidt 
angår medlemsstaternes og 
støttemodtagernes ansvar.

(13) Borgerne har ret til at vide, hvordan 
Unionens finansielle midler investeres og 
med hvilken virkning. For at sikre en bred 
formidling af oplysninger om fondens 
resultater og sikre tilgængelighed og 
gennemsigtighed med hensyn til 
finansieringsmuligheder bør der fastsættes 
detaljerede bestemmelser om information 
og kommunikation, og medlemsstaternes 
og støttemodtagernes ansvar på området 
bør ligeledes fastsættes.

Or. fr

Ændringsforslag 122
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Borgerne har ret til at vide, hvordan 
Unionens finansielle midler investeres og 
med hvilken virkning. For at sikre en bred 
formidling af oplysninger om fondens 
resultater og sikre tilgængelighed og 
gennemsigtighed med hensyn til 
finansieringsmuligheder bør der fastsættes 
detaljerede bestemmelser om information 
og kommunikation, navnlig for så vidt 
angår medlemsstaternes og 

(13) Borgerne har ret til at vide, hvordan 
Unionens finansielle midler investeres og 
med hvilken virkning. For at sikre en bred 
annoncering og formidling af oplysninger 
om fondens resultater og sikre 
tilgængelighed og gennemsigtighed med 
hensyn til finansieringsmuligheder bør der 
fastsættes enkle bestemmelser om 
information, kommunikation og 
annoncering, navnlig for så vidt angår 
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støttemodtagernes ansvar. medlemsstaternes og støttemodtagernes 
ansvar.

Or. fr

Ændringsforslag 123
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et 
maksimumsniveau for medfinansiering 
fra fonden til de operationelle 
programmer for at sikre, at EU-midlerne 
udøver en løftestangseffekt, samtidig med 
at der tages hensyn til medlemsstater med 
midlertidige budgetproblemer.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 124
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et 
maksimumsniveau for medfinansiering fra 
fonden til de operationelle programmer for 
at sikre, at EU-midlerne udøver en 
løftestangseffekt, samtidig med at der 
tages hensyn til medlemsstater med 
midlertidige budgetproblemer.

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et 
maksimumsniveau for medfinansiering fra 
fonden til de operationelle programmer for 
at sikre, at EU-midlerne udøver en 
løftestangseffekt, og at sikre fleksibilitet, 
idet der tages hensyn til medlemsstater 
med midlertidige budgetproblemer.

Or. fr
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Ændringsforslag 125
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Ensartede og rimelige regler for 
støtteberettigelsesperioden, operationerne 
og fondens udgifter bør finde anvendelse i 
hele Unionen. Kriterierne for 
støtteberettigelse bør afspejle den særlige 
karakter af fondens mål og målgrupper, 
bl.a. gennem fastsættelse af passende 
kriterier for, hvilke operationer og 
støtteformer der er berettigede til støtte, 
samt regler og betingelser for refusion.

(16) Ensartede og rimelige regler for 
støtteberettigelsesperioden, operationerne 
og fondens udgifter bør finde anvendelse i 
hele Unionen. Kriterierne for 
støtteberettigelse bør afspejle den særlige 
karakter af fondens mål og målgrupper, 
bl.a. gennem fastsættelse af enkle og 
tilpassede kriterier for, hvilke operationer 
og støtteformer der er berettigede til støtte, 
samt regler og betingelser for refusion.

Or. fr

Ændringsforslag 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Ensartede og rimelige regler for 
støtteberettigelsesperioden, operationerne 
og fondens udgifter bør finde anvendelse i 
hele Unionen. Kriterierne for 
støtteberettigelse bør afspejle den særlige 
karakter af fondens mål og målgrupper, 
bl.a. gennem fastsættelse af passende 
kriterier for, hvilke operationer og 
støtteformer der er berettigede til støtte, 
samt regler og betingelser for refusion.

(16) Ensartede, enkle og rimelige regler for 
støtteberettigelsesperioden, operationerne 
og fondens udgifter bør finde anvendelse i 
hele Unionen. Kriterierne for 
støtteberettigelse bør afspejle den særlige 
karakter af fondens mål og målgrupper, 
bl.a. gennem fastsættelse af enkle og
passende kriterier for, hvilke operationer 
og støtteformer der er berettigede til støtte, 
samt regler og betingelser for refusion.

Or. fr

Ændringsforslag 127
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid



PE506.037v02-00 22/143 AM\928282DA.doc

DA

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) [Forslag til] Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningsforordningen) 
foreskriver, at produkter, der opkøbes ved 
offentlig intervention, kan stilles til 
rådighed for programmet for uddeling af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer i Unionen, hvis det er tilladt under 
det pågældende program. I betragtning af 
at anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra disse lagre alt efter 
omstændighederne kan være den 
økonomiske mest fordelagtige mulighed 
for at tilvejebringe fødevarer, er det 
hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i 
denne forordning. Beløbene fra 
transaktioner vedrørende lagrene bør 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede og må ikke føre til en svækkelse af 
medlemsstaternes forpligtelse til 
medfinansiering af programmet. For at 
sikre den mest effektive anvendelse af 
interventionslagrene og produkterne heri 
bør Kommissionen i overensstemmelse 
med artikel 19, litra e), i forordning (EU) 
nr. [CMO] vedtage 
gennemførelsesretsakter, som fastlægger 
procedurerne for anvendelse, forarbejdning 
og salg af produkterne i 
interventionslagrene med henblik på 
programmet for de socialt dårligst stillede.

(17) [Forslag til] Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningsforordningen) 
foreskriver, at produkter, der opkøbes ved 
offentlig intervention, kan stilles til 
rådighed for programmet for uddeling af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer i Unionen, hvis det er tilladt under 
det pågældende program. I betragtning af 
at anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra disse lagre alt efter 
omstændighederne kan være den 
økonomiske mest fordelagtige mulighed 
for at tilvejebringe fødevarer, er det 
hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i 
denne forordning. Beløbene fra 
transaktioner vedrørende lagrene bør 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede og må ikke føre til en svækkelse af 
medlemsstaternes forpligtelse til 
medfinansiering af programmet. Disse 
beløb supplerer budgettet for den aktuelle 
fond. For at sikre den mest effektive 
anvendelse af interventionslagrene og 
produkterne heri bør Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 19, litra e), i 
forordning (EU) nr. [CMO] vedtage 
gennemførelsesretsakter, som fastlægger 
procedurerne for anvendelse, forarbejdning 
og salg af produkterne i 
interventionslagrene med henblik på 
programmet for de socialt dårligst stillede.

Or. fr

Ændringsforslag 128
María Irigoyen Pérez
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Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) [Forslag til] Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningsforordningen) 
foreskriver, at produkter, der opkøbes ved 
offentlig intervention, kan stilles til 
rådighed for programmet for uddeling af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer i Unionen, hvis det er tilladt under 
det pågældende program. I betragtning af 
at anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra disse lagre alt efter 
omstændighederne kan være den 
økonomiske mest fordelagtige mulighed 
for at tilvejebringe fødevarer, er det 
hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i 
denne forordning. Beløbene fra 
transaktioner vedrørende lagrene bør 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede og må ikke føre til en svækkelse af 
medlemsstaternes forpligtelse til 
medfinansiering af programmet. For at 
sikre den mest effektive anvendelse af 
interventionslagrene og produkterne heri 
bør Kommissionen i overensstemmelse 
med artikel 19, litra e), i forordning (EU) 
nr. [CMO] vedtage 
gennemførelsesretsakter, som fastlægger 
procedurerne for anvendelse, forarbejdning 
og salg af produkterne i 
interventionslagrene med henblik på 
programmet for de socialt dårligst stillede.

(17) [Forslag til] Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningsforordningen) 
foreskriver, at produkter, der opkøbes ved 
offentlig intervention, kan stilles til 
rådighed for programmet for uddeling af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer i Unionen, hvis det er tilladt under 
det pågældende program. I betragtning af 
at anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra disse lagre alt efter 
omstændighederne kan være den 
økonomiske mest fordelagtige mulighed 
for at tilvejebringe fødevarer, er det 
hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i 
denne forordning. Beløbene fra 
transaktioner vedrørende lagrene bør 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede. For at sikre den mest effektive 
anvendelse af interventionslagrene og 
produkterne heri bør Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 19, litra e), i 
forordning (EU) nr. [CMO] vedtage 
gennemførelsesretsakter, som fastlægger 
procedurerne for anvendelse, forarbejdning 
og salg af produkterne i 
interventionslagrene med henblik på 
programmet for de socialt dårligst stillede.

Or. es

Ændringsforslag 129
Mojca Kleva Kekuš

Forslag til forordning
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke 
typer foranstaltninger der kan træffes på 
Kommissionens og medlemsstaternes 
initiativ i form af teknisk bistand, som 
støttes fonden.

(18) Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke 
typer foranstaltninger der kan træffes på 
Kommissionens og medlemsstaternes 
initiativ i form af teknisk bistand, som 
støttes af fonden. Dette bør ske i tæt 
samarbejde med 
forvaltningsmyndighederne og 
partnerorganisationerne.

Or. en

Ændringsforslag 130
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I overensstemmelse med princippet 
om delt forvaltning bør medlemsstaterne 
via deres forvaltnings- og kontrolsystemer 
have hovedansvaret for gennemførelsen af 
og kontrollen med deres operationelle 
program.

(19) I overensstemmelse med princippet 
om delt forvaltning bør medlemsstaterne 
via deres forvaltnings- og kontrolsystemer 
have hovedansvaret for gennemførelsen af 
og kontrollen med deres operationelle 
program, idet de konstant tilstræber 
effektivitet og søger at begrænse 
bureaukratiet.

Or. fr

Ændringsforslag 131
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne bør udpege en 
forvaltningsmyndighed, en 
attesteringsmyndighed og en funktionelt 

(21) De medlemsstater, der vælger at 
deltage i programmet, bør udpege en 
forvaltningsmyndighed, en 
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uafhængig revisionsmyndighed for deres 
operationelle program. For at give 
medlemsstaterne fleksibilitet med hensyn 
til etablering af kontrolsystemer bør det 
være muligt at lade 
attesteringsmyndighedens funktioner blive 
varetaget af forvaltningsmyndigheden. 
Medlemsstaterne bør også have mulighed 
for at udpege bemyndigede organer, der 
skal udføre visse af 
forvaltningsmyndighedens eller 
attesteringsmyndighedens opgaver. 
Medlemsstaterne bør i så tilfælde præcisere 
disses respektive ansvarsområder og 
funktioner.

attesteringsmyndighed og en funktionelt 
uafhængig revisionsmyndighed fra en af 
FSR-fondene(1) for deres operationelle 
program. For at give medlemsstaterne 
fleksibilitet med hensyn til etablering af 
kontrolsystemer bør det være muligt at lade 
attesteringsmyndighedens funktioner blive 
varetaget af forvaltningsmyndigheden. 
Medlemsstaterne bør også have mulighed 
for at udpege bemyndigede organer, der 
skal udføre visse af 
forvaltningsmyndighedens eller 
attesteringsmyndighedens opgaver. 
Medlemsstaterne bør i så tilfælde præcisere 
disses respektive ansvarsområder og 
funktioner.

((1) Betegnelsen "FSR-fonde" bør derefter 
erstattes af den nye betegnelse "ESI-fonde" 
(europæiske struktur- og 
investeringsfonde).

Or. en

Ændringsforslag 132
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne bør udpege en 
forvaltningsmyndighed, en 
attesteringsmyndighed og en funktionelt 
uafhængig revisionsmyndighed for deres 
operationelle program. For at give 
medlemsstaterne fleksibilitet med hensyn 
til etablering af kontrolsystemer bør det 
være muligt at lade 
attesteringsmyndighedens funktioner 
blive varetaget af 
forvaltningsmyndigheden. 
Medlemsstaterne bør også have mulighed 
for at udpege bemyndigede organer, der 
skal udføre visse af 

(21) Medlemsstaterne bør for deres 
operationelle program udpege de 
kompetente myndigheder, der sikrer en 
forsvarlig forvaltning af fondene. 
Medlemsstaterne bør foretage en 
tilstrækkelig administrativ og fysisk 
kontrol og indføre sanktioner, der skal 
anvendes i tilfælde af uregelmæssigheder, 
så det sikres, at årsplanerne gennemføres 
efter de gældende regler.
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forvaltningsmyndighedens eller 
attesteringsmyndighedens opgaver. 
Medlemsstaterne bør i så tilfælde 
præcisere disses respektive 
ansvarsområder og funktioner.

Or. fr

Ændringsforslag 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne bør udpege en 
forvaltningsmyndighed, en 
attesteringsmyndighed og en funktionelt 
uafhængig revisionsmyndighed for deres 
operationelle program. For at give 
medlemsstaterne fleksibilitet med hensyn 
til etablering af kontrolsystemer bør det 
være muligt at lade 
attesteringsmyndighedens funktioner 
blive varetaget af 
forvaltningsmyndigheden. 
Medlemsstaterne bør også have mulighed 
for at udpege bemyndigede organer, der 
skal udføre visse af 
forvaltningsmyndighedens eller 
attesteringsmyndighedens opgaver. 
Medlemsstaterne bør i så tilfælde 
præcisere disses respektive 
ansvarsområder og funktioner.

(21) Medlemsstaterne bør for deres 
operationelle program udpege de 
kompetente myndigheder, der sikrer en 
forsvarlig forvaltning af fondene. 
Medlemsstaterne bør foretage en 
tilstrækkelig administrativ og fysisk 
kontrol og indføre sanktioner, der skal 
anvendes i tilfælde af uregelmæssigheder, 
så det sikres, at årsplanerne gennemføres 
efter de gældende regler.

Or. fr

Ændringsforslag 134
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Forvaltningsmyndigheden har 
hovedansvaret for en effektiv 
gennemførelse af fonden, og den 
varetager i den forbindelse en lang række 
funktioner vedrørende forvaltning og 
overvågning af det operationelle program, 
finansiel forvaltning og kontrol samt 
projektudvælgelse. Dens ansvarsområder 
og funktioner bør fastsættes.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 135
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Forvaltningsmyndigheden har 
hovedansvaret for en effektiv 
gennemførelse af fonden, og den 
varetager i den forbindelse en lang række 
funktioner vedrørende forvaltning og 
overvågning af det operationelle program, 
finansiel forvaltning og kontrol samt 
projektudvælgelse. Dens ansvarsområder 
og funktioner bør fastsættes.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 136
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Attesteringsmyndigheden bør udgår
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udarbejde betalingsanmodninger og 
forelægge dem for Kommissionen. Den 
bør udarbejde årsregnskaberne, attestere, 
at årsregnskaberne er fuldstændige, 
nøjagtige og pålidelige, og at udgifterne 
angivet i regnskaberne er i 
overensstemmelse med de gældende EU-
regler og nationale regler. Dens 
ansvarsområder og funktioner bør 
fastsættes.

Or. fr

Ændringsforslag 137
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Attesteringsmyndigheden bør 
udarbejde betalingsanmodninger og 
forelægge dem for Kommissionen. Den 
bør udarbejde årsregnskaberne, attestere, 
at årsregnskaberne er fuldstændige, 
nøjagtige og pålidelige, og at udgifterne 
angivet i regnskaberne er i 
overensstemmelse med de gældende EU-
regler og nationale regler. Dens 
ansvarsområder og funktioner bør 
fastsættes.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 138
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Revisionsmyndigheden bør sikre, at udgår
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der foretages revision af forvaltnings- og 
kontrolsystemerne, af et passende udsnit 
af operationer og af årsregnskaberne. 
Dens ansvarsområder og funktioner bør 
fastsættes.

Or. fr

Ændringsforslag 139
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Revisionsmyndigheden bør sikre, at 
der foretages revision af forvaltnings- og 
kontrolsystemerne, af et passende udsnit 
af operationer og af årsregnskaberne. 
Dens ansvarsområder og funktioner bør 
fastsættes.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 140
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Uden at Kommissionens beføjelser 
vedrørende finanskontrol indskrænkes, 
bør der sikres samarbejde mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen inden 
for rammerne af denne forordning, og der 
bør fastsættes kriterier, som gør det muligt 
for Kommissionen som led i sin strategi 
for kontrol af nationale systemer at 
fastlægge, hvilket sikkerhedsniveau den 
kan opnå hos de nationale 
revisionsorganer.

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 141
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Uden at Kommissionens beføjelser 
vedrørende finanskontrol indskrænkes, 
bør der sikres samarbejde mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen inden 
for rammerne af denne forordning, og der 
bør fastsættes kriterier, som gør det muligt 
for Kommissionen som led i sin strategi 
for kontrol af nationale systemer at 
fastlægge, hvilket sikkerhedsniveau den 
kan opnå hos de nationale 
revisionsorganer.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 142
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Uden at Kommissionens beføjelser 
vedrørende finanskontrol indskrænkes, bør 
der sikres samarbejde mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen inden 
for rammerne af denne forordning, og der 
bør fastsættes kriterier, som gør det muligt 
for Kommissionen som led i sin strategi for 
kontrol af nationale systemer at fastlægge, 
hvilket sikkerhedsniveau den kan opnå hos 
de nationale revisionsorganer.

(25) Uden at Kommissionens beføjelser 
vedrørende finanskontrol indskrænkes, bør 
der sikres samarbejde mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen inden 
for rammerne af denne forordning, og der 
bør fastsættes kriterier, som gør det muligt 
for Kommissionen som led i sin strategi for 
kontrol af nationale systemer at fastlægge, 
hvilket sikkerhedsniveau og omfang af 
oplysninger den kan opnå hos de nationale 
revisionsorganer.
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Or. fr

Ændringsforslag 143
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Kommissionens beføjelser og ansvar 
med hensyn til at verificere, om 
forvaltnings- og kontrolsystemerne 
fungerer effektivt, og til at kræve 
foranstaltninger fra medlemsstaternes 
side bør fastsættes. Kommissionen bør 
endvidere have beføjelse til at foretage 
revisioner, der fokuserer på emner 
vedrørende forsvarlig økonomisk 
forvaltning med henblik på at drage 
konklusioner om fondens resultater.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 144
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Kommissionens beføjelser og ansvar 
med hensyn til at verificere, om 
forvaltnings- og kontrolsystemerne 
fungerer effektivt, og til at kræve 
foranstaltninger fra medlemsstaternes 
side bør fastsættes. Kommissionen bør 
endvidere have beføjelse til at foretage 
revisioner, der fokuserer på emner 
vedrørende forsvarlig økonomisk 
forvaltning med henblik på at drage 
konklusioner om fondens resultater.

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 145
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) EU-budgetforpligtelserne bør indgås 
årligt. For at sikre effektiv 
programforvaltning skal der fastlægges 
fælles regler for anmodninger om 
mellemliggende betalinger, betaling af den 
årlige saldo og den endelige saldo.

(27) EU-budgetforpligtelserne bør indgås 
årligt. For at sikre effektiv 
programforvaltning skal der fastlægges 
fælles enkle regler for anmodninger om 
mellemliggende betalinger, betaling af den 
årlige saldo og den endelige saldo.

Or. fr

Ændringsforslag 146
Iosif Matula

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at beskytte Unionens finansielle 
interesser og sørge for redskaber til at sikre 
en effektiv programgennemførelse bør der 
kunne træffes foranstaltninger, som gør det 
muligt for Kommissionen at suspendere 
betalinger.

(31) For at beskytte Unionens finansielle 
interesser og sørge for redskaber til at sikre 
en effektiv programgennemførelse bør der 
kunne træffes foranstaltninger, som gør det 
muligt for Kommissionen at suspendere 
betalinger. Kommissionen kan suspendere 
betalinger til støttemodtageren, hvis det er 
bevist, at finansieringen anvendes til 
andre formål end dem, der er fastsat i 
betragtning 4.

Or. ro

Ændringsforslag 147
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Forslag til forordning
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) For at undgå en brat reduktion af 
fødevarehjælpen i tilfælde af, at 
gennemførelsen af nærværende 
forordning i begyndelsen af 2014 
forsinkes, træffer Kommissionen de 
nødvendige overgangsforanstaltninger for 
at garantere, at personer, der er 
afhængige af fødevarehjælpen, ikke 
rammes af fødevarefattigdom.

Or. fr

Ændringsforslag 148
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) For at undgå en brat reduktion af 
fødevarehjælpen i tilfælde af, at 
gennemførelsen af nærværende 
forordning i begyndelsen af 2014 
forsinkes, træffer Kommissionen de 
nødvendige overgangsforanstaltninger for 
at garantere, at personer, der er 
afhængige af fødevarehjælpen, ikke 
rammes af fødevarefattigdom.

Or. fr

Ændringsforslag 149
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det 
følgende benævnt "fonden"), og fondens 
mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de 
disponible finansielle midler og kriterierne 
for fordelingen af disse midler fastsættes, 
og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre, at fonden 
fungerer effektivt.

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det 
følgende benævnt "fonden"), og fondens 
mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de 
disponible finansielle midler og kriterierne 
for fordelingen af disse midler fastsættes, 
og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre fondens effektivitet 
og virkning.

Or. fr

Ændringsforslag 150
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det 
følgende benævnt "fonden"), og fondens 
mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de 
disponible finansielle midler og kriterierne 
for fordelingen af disse midler fastsættes, 
og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre, at fonden fungerer 
effektivt.

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det 
følgende benævnt "fonden"), og fondens 
mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de 
disponible finansielle midler og kriterierne 
for fordelingen af disse midler fastsættes, 
og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre, at fonden fungerer 
effektivt og enkelt.

Or. fr

Ændringsforslag 151
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "de socialt dårligst stillede personer": 
fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, 
familier, husstande eller sammenslutninger 
af sådanne personer, hvis behov for bistand 
er blevet fastslået i overensstemmelse med 
objektive kriterier, som de nationale 
kompetente myndigheder vedtager, eller 
som er fastlagt af partnerorganisationerne 
og godkendt af myndighederne

(1) "de socialt dårligst stillede personer": 
fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, 
familier, husstande eller sammenslutninger 
af sådanne personer samt hjemløse og 
børn, hvis behov for bistand er blevet 
fastslået i overensstemmelse med objektive 
kriterier, som de nationale kompetente 
myndigheder fastsætter og vedtager i 
samarbejde med partnerorganisationerne

Or. fr

Ændringsforslag 152
Brice Hortefeux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "partnerorganisationer": offentlige 
organer eller almennyttige organisationer, 
som direkte eller via partnerorganisationer 
uddeler fødevarer eller varer til de socialt 
dårligst stillede personer, og hvis 
operationer er blevet udvalgt af 
forvaltningsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, 
litra b)

(2) "partnerorganisationer": offentlige 
organer eller almennyttige organisationer, 
som direkte eller via partnerorganisationer 
uddeler fødevarer og/eller varer til de 
socialt dårligst stillede personer, og hvis 
operationer er blevet udvalgt af 
forvaltningsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, 
litra b)

Or. fr

Ændringsforslag 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "partnerorganisationer": offentlige 
organer eller almennyttige organisationer,
som direkte eller via partnerorganisationer 
uddeler fødevarer eller varer til de socialt 
dårligst stillede personer, og hvis 
operationer er blevet udvalgt af 
forvaltningsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, 
litra b)

(2) "partnerorganisationer": offentlige 
organer eller almennyttige organisationer, 
som direkte eller via partnerorganisationer 
uddeler fødevarer eller/og varer til de 
socialt dårligst stillede personer, og hvis 
operationer er blevet udvalgt af 
forvaltningsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, 
litra b)

Or. fr

Ændringsforslag 154
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "støttemodtager": et offentligt eller 
privat organ, der har ansvaret for at 
iværksætte eller for at iværksætte og 
gennemføre operationer

(6) "støttemodtager": et offentligt organ 
eller en almennyttig organisation, der har 
ansvaret for at iværksætte eller for at 
iværksætte og gennemføre operationer

Or. fr

Ændringsforslag 155
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "støttemodtager": et offentligt eller 
privat organ, der har ansvaret for at 
iværksætte eller for at iværksætte og 
gennemføre operationer

(6) "støttemodtager": et offentligt eller 
privat organ eller en almennyttig 
organisation, der har ansvaret for at 
iværksætte eller for at iværksætte og 
gennemføre operationer
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Or. fr

Ændringsforslag 156
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "støttemodtager": et offentligt eller 
privat organ, der har ansvaret for at 
iværksætte eller for at iværksætte og 
gennemføre operationer

(6) "støttemodtager": en almennyttig 
organisation, et offentligt eller privat 
organ med undtagelse af 
erhvervsvirksomheder, der har ansvaret for 
at iværksætte eller for at iværksætte og 
gennemføre operationer

Or. fr

Ændringsforslag 157
Mojca Kleva Kekuš

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "endelige modtagere": de socialt 
dårligst stillede personer, som modtager 
fødevarerne eller varerne og/eller nyder 
godt af ledsageforanstaltningerne

(7) "endelige modtagere": de socialt 
dårligst stillede personer, som modtager 
fødevarerne og/eller varerne og/eller nyder 
godt af ledsageforanstaltningerne

Or. en

Ændringsforslag 158
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) "bemyndiget organ": ethvert offentligt 
eller privat organ, der handler under en 
forvaltnings- eller attesteringsmyndigheds 
ansvar eller udfører opgaver på dennes 
vegne i forhold til støttemodtagere, som 
gennemfører operationer

(9) "bemyndiget organ": enhver 
almennyttig organisation, ethvert 
offentligt eller privat organ med 
undtagelse af erhvervsvirksomheder, der 
handler under en forvaltnings- eller 
attesteringsmyndigheds ansvar eller 
udfører opgaver på dennes vegne i forhold 
til støttemodtagere, som gennemfører 
operationer

Or. fr

Ændringsforslag 159
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 160
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 161
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 162
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Fonden støtter nationale og lokale 
ordninger for uddeling af fødevarer af høj 
kvalitet til de socialt dårligst stillede 
personer samt af elementære 
forbrugsgoder til personlig brug.
Uddelingen gennemføres af 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne, og hvis 
foreningsmæssige og/eller frivillige 
aktiviteter delvist vedrører distributionen 
af fødevarer og/eller landbrugsprodukter 
til de socialt dårligst stillede personer.

Or. fr

Ændringsforslag 163
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 164
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Støtte fra fonden skal gennemføres i tæt 
samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne.

(3) Støtte fra fonden skal gennemføres af 
medlemsstaterne i tæt samarbejde mellem 
Kommissionen.

Or. fr

Ændringsforslag 165
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ordninger om gennemførelse og 
anvendelse af fonden, navnlig de 
økonomiske og administrative ressourcer, 
som er nødvendige i forbindelse med 
rapportering, evaluering, forvaltning og 
kontrol, skal tage højde for 
proportionalitetsprincippet under 
hensyntagen til det tildelte støtteniveau.

(5) Ordninger om gennemførelse og 
anvendelse af fonden, navnlig de 
økonomiske og administrative ressourcer, 
som er nødvendige i forbindelse med 
rapportering, evaluering, forvaltning og 
kontrol, skal tage højde for 
proportionalitetsprincippet under 
hensyntagen til det tildelte støtteniveau og 
den særlige karakter af fondens mål.

Or. fr

Ændringsforslag 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. 
gennem overvågning, rapportering og 
evaluering.

(8) Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. 
gennem overvågning, rapportering og 
evaluering samt gennem oplysning af 
befolkningen om gennemførelsen af 
fonden og reglerne for midlernes 
anvendelse.
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Or. ro

Ændringsforslag 167
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, 
bl.a. gennem overvågning, rapportering
og evaluering.

(8) Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer en effektiv udnyttelse af fonden 
under programmeringsfasen og derefter i 
forbindelse med overvågningen, 
rapporteringen og evalueringen.

Or. fr

Ændringsforslag 168
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kommissionen og medlemsstaterne 
varetager deres respektive funktioner i 
forbindelse med fonden med henblik på at 
reducere den administrative byrde for 
støttemodtagerne.

(9) Kommissionen og medlemsstaterne 
varetager deres respektive funktioner i 
forbindelse med fonden med henblik på at 
fastsætte enkle regler for dens funktion og 
reducere den administrative byrde for 
støttemodtagerne.

Or. fr

Ændringsforslag 169
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kommissionen og medlemsstaterne 
varetager deres respektive funktioner i 
forbindelse med fonden med henblik på at 
reducere den administrative byrde for 
støttemodtagerne.

(9) Kommissionen og medlemsstaterne 
varetager deres respektive funktioner i 
forbindelse med fonden med henblik på at 
reducere den administrative byrde for 
støttemodtagerne og sikre dem let og 
hurtig adgang til støtten.

Or. fr

Ændringsforslag 170
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at ligestilling mellem mænd og 
kvinder og integrering af kønsaspektet 
fremmes i de forskellige 
gennemførelsesfaser i forbindelse med 
gennemførelsen af fonden. Kommissionen 
og medlemsstaterne tager passende skridt 
til at forhindre enhver forskelsbehandling 
på grund af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering i forbindelse 
med adgang til fonden.

(10) Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at ligestilling mellem mænd og 
kvinder og integrering af kønsaspektet 
fremmes i de forskellige 
gennemførelsesfaser i forbindelse med 
gennemførelsen af fonden. Kommissionen 
og medlemsstaterne tager passende skridt 
til at forhindre enhver forskelsbehandling 
på grund af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering i forbindelse 
med adgang til fonden og til de 
programmer, den støtter.

Or. fr

Ændringsforslag 171
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 12



PE506.037v02-00 44/143 AM\928282DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Der tages 
hensyn til mål vedrørende folkesundhed 
og fødevaresikkerhed samt klimatiske og 
miljømæssige forhold i 
udvælgelseskriterierne for fødevarer og, 
hvor det er relevant, for varer, navnlig med 
henblik på at mindske fødevarespild.

Or. fr

Ændringsforslag 172
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier og 
kvalitetskriterier. Der tages hensyn til 
klimatiske og miljømæssige forhold i 
udvælgelseskriterierne for fødevarer og 
varer, hvor det er relevant, navnlig med 
henblik på reduktion af fødevarespild, og 
forsyning fra de lokale producenter 
fremmes.

Or. fr

Ændringsforslag 173
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier, herunder 
ernæringsværdi, når det gælder 
fødevarer, og hvor let det er at uddele 
dem. I den forbindelse kan 
medlemsstaterne give fortrinsret til 
produkter, der har oprindelse i EU. Der 
tages hensyn til klimatiske og 
miljømæssige forhold i 
udvælgelseskriterierne for fødevarer og 
varer, hvor det er relevant, navnlig med 
henblik på reduktion af fødevarespild i 
hvert enkelt led i distributionskæden.

Or. fr

Ændringsforslag 174
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) De lokale og regionale myndigheder 
kan i samarbejde med ikkestatslige 
organisationer etablere lokale, regionale 
og grænseoverskridende forvaltningsnet 
med henblik på at anvende de regionale 
produkter, uanset om de er 
letfordærvelige eller ej, der ikke 
markedsføres i fødevarekæderne.

Or. ro

Ændringsforslag 175
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De samlede midler, der er til rådighed til 
fondenes budgetmæssige forpligtelser i 
perioden 2014-2020, er 5 000 000 000
EUR i 2011-priser i overensstemmelse med 
den årlige fordeling, der er fastlagt i bilag 
II.

Or. fr

Ændringsforslag 176
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 177
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Det budget, som Kommissionen foreslår, opfylder ikke i tilstrækkelig grad behovene for støtte 
til de dårligst socialt stillede og udgør en væsentlig reduktion i forhold til den aktuelle 
periode for et udvidet virkeområde.

Ændringsforslag 178
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) den befolkning, der lever under den 
relative fattigdomsgrænse, dvs. den 
procentdel af befolkningen, der lever i en 
husstand, som ikke har en indtægt på 
mindst 60 % af den nationale 
medianindkomst

Or. fr

Ændringsforslag 179
Mojca Kleva Kekuš

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle medlemsstater forelægger 
Kommissionen et operationelt program
udarbejdet i tæt samarbejde med de 
kompetente regionale, lokale og andre 
offentlige myndigheder samt organer, der 
repræsenterer civilsamfundet, herunder 
organisationer, der bekæmper fattigdom, 
og organisationer, der uddeler materiel 
hjælp til de socialt dårligst stillede 
personer, som dækker perioden fra den 1. 
januar 2014 til den 31. december 2020, 
senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af 
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denne forordning, og som indeholder 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 180
Brice Hortefeux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en udpegning af og en begrundelse for 
udvælgelsen af, hvilke former for 
materielle afsavn det operationelle program 
skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver 
enkelt type behandlet materielt afsavn og 
de vigtigste karakteristika for og mål med 
uddelingen af fødevarer og varer og de 
ledsageforanstaltninger, der gennemføres, 
under hensyntagen til resultaterne af den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14

(a) en udpegning af og en begrundelse for 
udvælgelsen af, hvilke former for 
fødevaremæssige og/eller materielle 
afsavn det operationelle program skal 
afhjælpe, samt en beskrivelse af hver 
enkelt type behandlet materielt afsavn og 
de vigtigste karakteristika for og mål med 
uddelingen af fødevarer og varer og de 
ledsageforanstaltninger, der gennemføres, 
under hensyntagen til resultaterne af den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14

Or. fr

Ændringsforslag 181
Karima Delli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en udpegning af og en begrundelse for 
udvælgelsen af, hvilke former for 
materielle afsavn det operationelle program 
skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver 
enkelt type behandlet materielt afsavn og 
de vigtigste karakteristika for og mål med 
uddelingen af fødevarer og varer og de 
ledsageforanstaltninger, der gennemføres, 

(a) en udpegning af og en begrundelse for 
udvælgelsen af, hvilke former for 
materielle afsavn det operationelle program 
skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver 
enkelt type behandlet materielt afsavn og 
de vigtigste karakteristika for og mål med 
uddelingen af sunde fødevarer af høj 
kvalitet og varer og de 
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under hensyntagen til resultaterne af den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14

ledsageforanstaltninger, der gennemføres, 
under hensyntagen til resultaterne af den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14

Or. fr

Ændringsforslag 182
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en udpegning af og en begrundelse for
udvælgelsen af, hvilke former for 
materielle afsavn det operationelle program 
skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver 
enkelt type behandlet materielt afsavn og 
de vigtigste karakteristika for og mål med 
uddelingen af fødevarer og varer og de 
ledsageforanstaltninger, der gennemføres, 
under hensyntagen til resultaterne af den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14

(a) en udpegning af udvælgelsen af, hvilke 
former for materielle afsavn det 
operationelle program skal afhjælpe, samt 
en beskrivelse af hver enkelt type 
behandlet materielt afsavn og de vigtigste 
karakteristika for og mål med uddelingen 
af fødevarer og varer og de 
ledsageforanstaltninger, der gennemføres

Or. fr

Ændringsforslag 183
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) en handlingsplan for udviklingen af 
lokale og regionale 
fødevareforsyningskæder til gavn for de 
socialt dårligst stillede

Or. fr
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Ændringsforslag 184
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ab) en handlingsplan for en begrænsning 
af fødevarespild

Or. fr

Ændringsforslag 185
Brice Hortefeux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en beskrivelse af de(n) modsvarende 
nationale ordning(er) for hver type 
behandlet materielt afsavn

(b) en beskrivelse af de(n) modsvarende 
nationale ordning(er) for hver type 
behandlet fødevaremæssigt og materielt 
afsavn

Or. fr

Ændringsforslag 186
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) en beskrivelse af kriterierne for 
udvælgelse af partnerorganisationerne, 
om nødvendigt opdelt efter behandlet type 
materielt afsavn

Or. fr
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Ændringsforslag 187
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) partnerorganisationerne og de 
kompetente myndigheder

Or. fr

Ændringsforslag 188
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 189
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 190
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) en beskrivelse af kriterierne for 
udpegning af de socialt dårligst stillede 
personer, om nødvendigt opdelt efter 
behandlet type materielt afsavn

Or. fr

Ændringsforslag 191
Brice Hortefeux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) en beskrivelse af kriterierne for 
udpegning af de socialt dårligst stillede 
personer, om nødvendigt opdelt efter 
behandlet type materielt afsavn

Or. fr

Ændringsforslag 192
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) kriterierne for udvælgelse af 
operationer og en beskrivelse af 
udvælgelsesmekanismerne, om 
nødvendigt opdelt efter behandlet type 
materielt afsavn

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 193
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) kriterierne for udvælgelse af 
operationer og en beskrivelse af 
udvælgelsesmekanismerne, om 
nødvendigt opdelt efter behandlet type 
materielt afsavn

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 194
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) kriterierne for udvælgelse af 
partnerorganisationerne, om nødvendigt 
opdelt efter behandlet type materielt 
afsavn

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 195
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) kriterierne for udvælgelse af 
partnerorganisationerne, om nødvendigt 
opdelt efter behandlet type materielt 
afsavn

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 196
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) en beskrivelse af mekanismerne til 
sikring af komplementaritet med Den 
Europæiske Socialfond

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 197
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) en beskrivelse af mekanismerne til 
sikring af komplementaritet med Den 
Europæiske Socialfond

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 198
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) en beskrivelse af det operationelle 
programs gennemførelsesbestemmelser, 
som indeholder udpegning af 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden, hvis en sådan 
findes, revisionsmyndigheden og det 
organ, hvortil betalinger foretages af 
Kommissionen, samt en beskrivelse af 
overvågningsproceduren

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 199
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) en beskrivelse af det operationelle 
programs gennemførelsesbestemmelser, 
som indeholder udpegning af 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden, hvis en sådan 
findes, revisionsmyndigheden og det 
organ, hvortil betalinger foretages af 
Kommissionen, samt en beskrivelse af 
overvågningsproceduren

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 200
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux



PE506.037v02-00 56/143 AM\928282DA.doc

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) en beskrivelse af de foranstaltninger, 
der træffes for at inddrage kompetente 
regionale, lokale og andre offentlige 
myndigheder og organer, som 
repræsenterer civilsamfundet, samt 
organer, som er ansvarlige for at fremme 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling, i 
udarbejdelsen af det operationelle 
program

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 201
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) en beskrivelse af de foranstaltninger, 
der træffes for at inddrage kompetente 
regionale, lokale og andre offentlige 
myndigheder og organer, som 
repræsenterer civilsamfundet, samt 
organer, som er ansvarlige for at fremme 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling, i 
udarbejdelsen af det operationelle 
program

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 202
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) en beskrivelse af de foranstaltninger, 
der træffes for at inddrage kompetente 
regionale, lokale og andre offentlige 
myndigheder og organer, som 
repræsenterer civilsamfundet, samt 
organer, som er ansvarlige for at fremme 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling, i 
udarbejdelsen af det operationelle program

(h) en beskrivelse af deltagelsen af
kompetente regionale, lokale og andre 
offentlige myndigheder og organer, som 
repræsenterer civilsamfundet, samt 
organer, som er ansvarlige for at fremme 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling, i 
udarbejdelsen af det operationelle program

Or. fr

Ændringsforslag 203
Oldřich Vlasák

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) en beskrivelse af de foranstaltninger, 
der træffes for at inddrage kompetente 
regionale, lokale og andre offentlige 
myndigheder og organer, som 
repræsenterer civilsamfundet, samt 
organer, som er ansvarlige for at fremme 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling, i 
udarbejdelsen af det operationelle program

(h) en beskrivelse af de foranstaltninger, 
der træffes for at inddrage kompetente 
regionale og lokale myndigheder, deres 
repræsentative organisationer, andre
offentlige myndigheder og organer, som 
repræsenterer civilsamfundet, samt 
organer, som er ansvarlige for at fremme 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling, i 
udarbejdelsen af det operationelle program

Or. en

Ændringsforslag 204
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra j – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en tabel med angivelse for hele 
programmeringsperioden af den samlede 

ii) en tabel med angivelse for hele 
programmeringsperioden af den samlede 
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støttebevilling fra det operationelle 
program for hver type behandlet materielt 
afsavn samt de tilhørende 
ledsageforanstaltninger.

støttebevilling fra det operationelle 
program for hver type behandlet 
fødevaremæssigt og/eller materielt afsavn 
samt de tilhørende ledsageforanstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 205
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Partnerorganisationerne, der er omhandlet 
i litra e), og som direkte uddeler fødevarer 
eller varer, gennemfører selv aktiviteter, 
som supplerer den materielle bistand, og 
som tager sigte på social inklusion af de 
socialt dårligst stillede personer, uanset om 
disse aktiviteter støttes af fonden eller ej.

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i 
litra ba), og som direkte uddeler fødevarer 
eller varer, gennemfører selv aktiviteter, 
som supplerer den materielle bistand, og 
som tager sigte på social inklusion af de 
socialt dårligst stillede personer, uanset om 
disse aktiviteter støttes af fonden eller ej.

Or. fr

Ændringsforslag 206
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Partnerorganisationerne, der er omhandlet 
i litra e), og som direkte uddeler fødevarer 
eller varer, gennemfører selv aktiviteter, 
som supplerer den materielle bistand, og 
som tager sigte på social inklusion af de 
socialt dårligst stillede personer, uanset om 
disse aktiviteter støttes af fonden eller ej.

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i 
litra ba), og som direkte uddeler fødevarer 
eller varer, gennemfører selv aktiviteter, 
som supplerer den materielle bistand, og 
som tager sigte på social inklusion af de 
socialt dårligst stillede personer, uanset om 
disse aktiviteter støttes af fonden eller ej.

Or. fr
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Ændringsforslag 207
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det operationelle program udarbejdes af 
medlemsstaten eller enhver anden 
myndighed, som er udpeget af denne, i 
samarbejde med kompetente regionale,
lokale eller andre offentlige myndigheder 
og organer, som repræsenterer 
civilsamfundet, samt organer, som er 
ansvarlige for at fremme ligestilling og 
ikke-forskelsbehandling.

2. Det operationelle program udarbejdes af 
medlemsstaten eller enhver anden 
myndighed, som er udpeget af denne, i 
samarbejde med kompetente regionale og
lokale myndigheder, deres repræsentative 
organisationer, andre offentlige 
myndigheder og organer, som 
repræsenterer civilsamfundet, samt 
organer, som er ansvarlige for at fremme 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 208
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten udarbejder deres udkast 
til det operationelle program i henhold til 
den model, som er anført i bilag I.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 209
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten udarbejder deres udkast udgår
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til det operationelle program i henhold til 
den model, som er anført i bilag I.

Or. fr

Ændringsforslag 210
Iosif Matula

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem det operationelle program og denne 
forordning og dets bidrag til fondens mål 
under hensyntagen til den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14.

1. Kommissionen overholder de kriterier, 
som medlemsstaterne anbefaler, og 
vurderer sammenhængen mellem det 
operationelle program og denne forordning 
og dets bidrag til fondens mål under 
hensyntagen til den forhåndsevaluering, 
som gennemføres i henhold til artikel 14.

Or. ro

Ændringsforslag 211
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem det operationelle program og denne 
forordning og dets bidrag til fondens mål 
under hensyntagen til den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14.

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem det operationelle program og denne 
forordning og dets bidrag til fondens mål.

Or. fr

Ændringsforslag 212
Oldřich Vlasák
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten kan forelægge en 
anmodning om ændring af det 
operationelle program. Denne anmodning 
ledsages af det ændrede operationelle 
program og en begrundelse for ændringen.

1. Medlemsstaten kan med forbehold af en 
afgørelse fra et overvågningsudvalg 
forelægge en anmodning om ændring af 
det operationelle program. Denne 
anmodning ledsages af det ændrede 
operationelle program og en begrundelse 
for ændringen.

Or. en

Ændringsforslag 213
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaten kan forelægge en 
anmodning om ændring af det 
operationelle program. Denne anmodning
ledsages af det ændrede operationelle 
program og en begrundelse for ændringen.

1. Medlemsstaten kan forelægge 
anmodninger om ændring af det 
operationelle program. Disse anmodninger
ledsages af det ændrede operationelle 
program og en begrundelse for ændringen.

Or. ro

Ændringsforslag 214
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer oplysningerne i 
henhold til stk. 1 under hensyntagen til den 
begrundelse, som medlemsstaten 
forelægger. Kommissionen kan fremsætte 

2. Kommissionen vurderer oplysningerne i 
henhold til stk. 1 under hensyntagen til den 
begrundelse, som medlemsstaten 
forelægger. Kommissionen kan inden for 
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bemærkninger, og medlemsstaten skal give 
Kommissionen alle nødvendige yderligere 
oplysninger.

en frist på tre måneder fremsætte 
bemærkninger, og medlemsstaten skal give 
Kommissionen alle nødvendige yderligere 
oplysninger.

Or. fr

Ændringsforslag 215
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Platform Høring

Or. en

Ændringsforslag 216
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Kommissionen etablerer en EU-platform 
med henblik på at lette 
erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning 
og netværksarbejde samt formidling af 
relevante resultater på området ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 217
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Kommissionen etablerer en EU-platform 
med henblik på at lette 
erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning 
og netværksarbejde samt formidling af 
relevante resultater på området ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer.

Kommissionen etablerer en EU-platform 
med henblik på at lette 
erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning 
og netværksarbejde samt formidling af 
relevante resultater på området ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer. Platformen vil være 
tilgængelig via et websted oprettet af 
Kommissionen, hvor man finder alle de 
nødvendige oplysninger for etablering af 
fonden og de programmer, den støtter.

Or. fr

Ændringsforslag 218
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 219
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Platformen bør hvert tredje år i en af 
medlemsstaterne samle alle de organer, 
der er inddraget i gennemførelsen af 



PE506.037v02-00 64/143 AM\928282DA.doc

DA

fonden, således at hver medlemsstat kan 
forelægge bedste praksis for fonden på sit 
territorium med henblik på at fremme en 
optimering af prasisserne og ressourcerne 
og en konsolidering af de net, der er 
blevet dannet inden for rammerne af 
platformen.

Or. pt

Ændringsforslag 220
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den opretter og forvalter et offentligt 
websted specielt tilegnet denne platform. 
Webstedet stiller alle relevante 
dokumenter og oplysninger til rådighed 
for lettere at kunne fremme og 
gennemføre fonden.

Or. fr

Ændringsforslag 221
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Gennemførelsesrapporter og -indikatorer Gennemførelsesrapporter

Or. fr

Ændringsforslag 222
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 223
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 224
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den årlige gennemførelsesrapport 
betragtes som tilfredsstillende, hvis den 
indeholder alle de oplysninger, som 
kræves i henhold til den i stk. 2 
omhandlede model og de fælles 
indikatorer. Senest 15 arbejdsdage fra 
datoen for modtagelsen af den årlige 

udgår
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gennemførelsesrapport underretter 
Kommissionen den pågældende 
medlemsstat, hvis rapporten ikke er 
tilfredsstillende. Hvis Kommissionen 
inden den anførte frist ikke har fremsendt 
denne oplysning, betragtes rapporten som 
tilfredsstillende.

Or. fr

Ændringsforslag 225
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 226
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne udarbejder den endelige udgår
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gennemførelsesrapport i henhold til den 
model, som Kommissionen vedtager.

Or. fr

Ændringsforslag 227
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen behandler den endelige 
gennemførelsesrapport og underretter 
medlemsstaten om sine bemærkninger 
senest fem måneder efter modtagelsen af 
den endelige gennemførelsesrapport.

Kommissionen behandler den endelige 
gennemførelsesrapport og underretter 
medlemsstaten om sine bemærkninger 
senest tre måneder efter modtagelsen af 
den endelige gennemførelsesrapport.

Or. en

Ændringsforslag 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager modellen for 
den årlige gennemførelsesrapport og listen 
over fælles indikatorer samt modellen for 
den endelige gennemførelsesrapport ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

6. Kommissionen vedtager modellen for 
den årlige gennemførelsesrapport og 
modellen for den endelige 
gennemførelsesrapport ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 229
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger til en medlemsstat 
vedrørende gennemførelsen af det 
operationelle program. 
Forvaltningsmyndigheden underretter 
inden for tre måneder Kommissionen om 
de korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

7. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger til en medlemsstat 
vedrørende gennemførelsen af det 
operationelle program.

Or. fr

Ændringsforslag 230
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Forvaltningsmyndigheden offentliggør 
et resumé af indholdet af alle årlige og 
endelige gennemførelsesrapporter.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 231
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Forvaltningsmyndigheden offentliggør 
et resumé af indholdet af alle årlige og 
endelige gennemførelsesrapporter.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 232
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Forvaltningsmyndigheden offentliggør 
et resumé af indholdet af alle årlige og 
endelige gennemførelsesrapporter.

8. Forvaltningsmyndigheden offentliggør 
alle årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter.

Or. en

Ændringsforslag 233
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilvejebringer de 
midler, der er nødvendige for 
gennemførelsen af evalueringer, og sikrer, 
at der er indført procedurer til at fremstille 
og indsamle de oplysninger, der er 
nødvendige for evalueringerne, herunder 
oplysninger vedrørende fælles indikatorer 
i henhold til artikel 11.

1. Medlemsstaterne tilvejebringer de 
midler, der er nødvendige for 
gennemførelsen af evalueringer, og sikrer, 
at der er indført procedurer til at fremstille 
og indsamle de oplysninger, der er 
nødvendige for evalueringerne.

Or. fr

Ændringsforslag 234
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilvejebringer de 1. Medlemsstaterne tilvejebringer de 
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midler, der er nødvendige for 
gennemførelsen af evalueringer, og sikrer, 
at der er indført procedurer til at fremstille 
og indsamle de oplysninger, der er 
nødvendige for evalueringerne, herunder 
oplysninger vedrørende fælles indikatorer 
i henhold til artikel 11.

midler, der er nødvendige for 
gennemførelsen af evalueringer, og sikrer, 
at der er indført procedurer til at fremstille 
og indsamle de oplysninger, der er 
nødvendige for evalueringerne.

Or. fr

Ændringsforslag 235
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 udgår
Forhåndsevaluering

1. Medlemsstaten foretager en 
forhåndsevaluering af det operationelle 
program.
2. Forhåndsevalueringen foretages under 
ansvar af den myndighed, der er ansvarlig 
for udarbejdelsen af det operationelle 
program. Den forelægges for 
Kommissionen samtidig med det 
operationelle program sammen med et 
resumé.
3. Ved forhåndsevalueringer bedømmes 
følgende elementer:
(a) bidraget til Unionens mål om inden 
2020 at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom 
og social udstødelse for så vidt angår det 
udvalgte materielle afsavn, som skal 
afhjælpes, under hensyntagen til de 
nationale forhold for så vidt angår 
fattigdom og social udstødelse og 
materielle afsavn
(b) det foreslåede operationelle programs 
indre sammenhæng og tilknytning til 
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andre relevante finansielle instrumenter
(c) sammenhængen mellem tildelingen af 
budgetmidler og målene for det 
operationelle program
(d) hvordan de forventede output bidrager 
til resultaterne
(e) om procedurerne for overvågning af 
det operationelle program og for 
indsamling af de oplysninger, der er 
nødvendige for at foretage evalueringer, 
er formålstjenlige.

Or. fr

Ændringsforslag 236
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 udgår
Forhåndsevaluering

1. Medlemsstaten foretager en 
forhåndsevaluering af det operationelle 
program.
2. Forhåndsevalueringen foretages under 
ansvar af den myndighed, der er ansvarlig 
for udarbejdelsen af det operationelle 
program. Den forelægges for 
Kommissionen samtidig med det 
operationelle program sammen med et 
resumé.
3. Ved forhåndsevalueringer bedømmes 
følgende elementer:
(a) bidraget til Unionens mål om inden 
2020 at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom 
og social udstødelse for så vidt angår det 
udvalgte materielle afsavn, som skal 
afhjælpes, under hensyntagen til de 



PE506.037v02-00 72/143 AM\928282DA.doc

DA

nationale forhold for så vidt angår 
fattigdom og social udstødelse og 
materielle afsavn
(b) det foreslåede operationelle programs 
indre sammenhæng og tilknytning til 
andre relevante finansielle instrumenter
(c) sammenhængen mellem tildelingen af 
budgetmidler og målene for det 
operationelle program
(d) hvordan de forventede output bidrager 
til resultaterne
(e) om procedurerne for overvågning af 
det operationelle program og for 
indsamling af de oplysninger, der er 
nødvendige for at foretage evalueringer, 
er formålstjenlige.

Or. fr

Ændringsforslag 237
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) hvordan de forventede output bidrager 
til resultaterne

(d) hvordan de forventede output bidrager 
til fondens mål og dens merværdi

Or. fr

Ændringsforslag 238
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
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Evaluering i programmeringsperioden
1. Forvaltningsmyndigheden kan foretage 
evalueringer i programmeringsperioden 
med henblik på at vurdere det 
operationelle programs effektivitet og 
virkninger.
2. Forvaltningsmyndigheden gennemfører 
en struktureret undersøgelse af de 
endelige modtagere i 2017 og i 2021 i 
henhold til den metodologi, som 
udarbejdes af Kommissionen. 
Kommissionen vedtager denne metodologi 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. 
Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 60, 
stk. 2.
3. Kommissionen kan på eget initiativ 
foretage evalueringer af operationelle 
programmer.

Or. fr

Ændringsforslag 239
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
Evaluering i programmeringsperioden

1. Forvaltningsmyndigheden kan foretage 
evalueringer i programmeringsperioden 
med henblik på at vurdere det 
operationelle programs effektivitet og 
virkninger.
2. Forvaltningsmyndigheden gennemfører 
en struktureret undersøgelse af de 
endelige modtagere i 2017 og i 2021 i 
henhold til den metodologi, som 
udarbejdes af Kommissionen. 
Kommissionen vedtager denne metodologi 
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ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. 
Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 60, 
stk. 2.
3. Kommissionen kan på eget initiativ 
foretage evalueringer af operationelle 
programmer.

Or. fr

Ændringsforslag 240
Mojca Kleva Kekuš

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden gennemfører 
en struktureret undersøgelse af de endelige 
modtagere i 2017 og i 2021 i henhold til 
den metodologi, som udarbejdes af 
Kommissionen. Kommissionen vedtager 
denne metodologi ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

2. Forvaltningsmyndigheden gennemfører 
en anonym struktureret undersøgelse af de 
endelige modtagere i 2017 og i 2021 i 
henhold til den metodologi, som 
udarbejdes af Kommissionen. 
Kommissionen vedtager denne metodologi 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. 
Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 60, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 241
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 På eget initiativ og i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne gennemfører 
Kommissionen med bistand fra eksterne 
eksperter en efterfølgende evaluering af 
effektiviteten og holdbarheden af de 

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

hensyn til vilkårene for deres 
gennemførelse, deres formål og de 
opnåede resultater og med henblik på at 
måle fondes merværdi. Den efterfølgende 
evaluering skal være afsluttet den 
31. december 2023.

Or. fr

Ændringsforslag 242
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 a
Overvågningsudvalg

1. Senest tre måneder efter den dato, hvor 
medlemsstaten underrettes om afgørelsen 
om vedtagelse af programmet, nedsætter 
den et udvalg, der skal overvåge 
programmet efter aftale med 
forvaltningsmyndigheden. 
Overvågningsudvalget udarbejder og 
vedtager selv sin forretningsorden.
2. Overvågningsudvalget mødes mindst en 
gang om året og sammensættes af 
repræsentanter for 
forvaltningsmyndigheden og bemyndigede 
organer samt af repræsentanter for 
partnerne. Hvert medlem af 
overvågningsudvalget har stemmeret.
3. Kommissionen deltager i 
overvågningsudvalgets arbejde med 
rådgivende funktion.
4. Overvågningsudvalgets formand skal 
være en repræsentant for 
forvaltningsmyndigheden.
5. Overvågningsudvalget undersøger nøje 
alle faktorer, der påvirker programmets 
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resultater. Det høres og afgiver udtalelse 
om de ændringer af programmet, der 
foreslås af forvaltningsmyndigheden, eller 
afgiver henstillinger til 
forvaltningsmyndigheden vedrørende 
gennemførelse af programmet og 
evaluering heraf. Det overvåger 
foranstaltninger, der er truffet som 
resultat af dets henstillinger. Det 
godkender ligeledes rapporter, som 
Kommissionen forlægger 
forvaltningsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 243
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremlægger 
information om og fremmer 
foranstaltninger, som støttes af fonden.
Informationerne skal være rettet mod de 
socialt dårligst stillede personer, medierne 
og den brede offentlighed. De skal 
fokusere på EU's rolle og sikre, at støtten 
fra fonden synliggøres.

1. Medlemsstaterne fremlægger 
information om gennemførelsen af fonden 
og reglerne for midlernes anvendelse og 
fremmer foranstaltninger, som støttes af 
fonden. Informationerne skal være rettet 
mod de socialt dårligst stillede personer, 
medierne og den brede offentlighed. De 
skal fokusere på EU's rolle og sikre, at 
støtten fra fonden synliggøres.

Or. ro

Ændringsforslag 244
Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremlægger 1. Medlemsstaterne fremlægger 



AM\928282DA.doc 77/143 PE506.037v02-00

DA

information om og fremmer 
foranstaltninger, som støttes af fonden. 
Informationerne skal være rettet mod de 
socialt dårligst stillede personer, medierne 
og den brede offentlighed. De skal 
fokusere på EU's rolle og sikre, at støtten 
fra fonden synliggøres.

information om og fremmer 
foranstaltninger, som støttes af fonden, 
bl.a. ved hjælp af platformen. 
Informationerne skal være rettet mod de 
socialt dårligst stillede personer, medierne 
og den brede offentlighed. De skal 
fokusere på EU's rolle og sikre, at støtten 
fra fonden synliggøres.

Or. fr

Ændringsforslag 245
Iosif Matula

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremlægger 
information om og fremmer 
foranstaltninger, som støttes af fonden.
Informationerne skal være rettet mod de 
socialt dårligst stillede personer, medierne 
og den brede offentlighed. De skal 
fokusere på EU's rolle og sikre, at støtten 
fra fonden synliggøres.

1. Medlemsstaterne fremlægger 
information om og fremmer 
foranstaltninger, som støttes af fonden og 
sikrer oprettelse og drift af 
informationskontorer på lokalt og 
regionalt niveau. Informationerne skal 
være rettet mod de socialt dårligst stillede 
personer, medierne og den brede 
offentlighed. De skal fokusere på EU's 
rolle og sikre, at støtten fra fonden 
synliggøres.

Or. ro

Ændringsforslag 246
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 

Den kompetente myndighed skal for at 
sikre gennemsigtighed i støtten fra fonden 
føre en liste over operationer, som støttes 
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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.

af fonden, i csv- eller xml-format, som skal 
være tilgængelig via et websted.

Or. fr

Ændringsforslag 247
Younous Omarjee

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.

Den kompetente myndighed 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.

Or. fr

Ændringsforslag 248
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen over operationer ajourføres mindst 
hver tolvte måned.

Listen over operationer ajourføres mindst 
hver sjette måned.

Or. fr
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Ændringsforslag 249
Oldřich Vlasák

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen over operationer ajourføres mindst 
hver tolvte måned.

Listen over operationer ajourføres mindst 
hver sjette måned.

Or. en

Ændringsforslag 250
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betegnelsen »EU-bistand« og Den 
Europæiske Unions logo skal klart 
angives på de emballager, der anvendes til 
fødevarer og andre varer, som uddeles 
inden for rammerne af det operationelle 
program, samt på uddelingsstederne.

Or. fr

Ændringsforslag 251
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forvaltningsmyndigheden underretter 
støttemodtagerne om offentliggørelsen af 
listen over operationer i henhold til stk. 2. 
Forvaltningsmyndigheden sørger for 
information og pr-materiale, herunder 
elektroniske skabeloner, for at hjælpe 

5. Den kompetente myndighed underretter 
støttemodtagerne om offentliggørelsen af 
listen over operationer i henhold til stk. 2. 
Forvaltningsmyndigheden sørger for 
information og pr-materiale, herunder 
elektroniske skabeloner, for at hjælpe 
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støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne med at opfylde 
deres forpligtelser i henhold til stk. 3.

støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne med at opfylde 
deres forpligtelser i henhold til stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 252
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forvaltningsmyndigheden underretter 
støttemodtagerne om offentliggørelsen af 
listen over operationer i henhold til stk. 2. 
Forvaltningsmyndigheden sørger for 
information og pr-materiale, herunder 
elektroniske skabeloner, for at hjælpe 
støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne med at opfylde 
deres forpligtelser i henhold til stk. 3.

5. Den kompetente myndighed underretter 
støttemodtagerne om offentliggørelsen af 
listen over operationer i henhold til stk. 2. 
Forvaltningsmyndigheden sørger for 
information og pr-materiale, herunder 
elektroniske skabeloner, for at hjælpe 
støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne med at opfylde 
deres forpligtelser i henhold til stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 253
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Forvaltningsmyndigheden og 
støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne overholder 
bestemmelserne i direktiv 95/46/EF i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i medfør af denne 
artikel.

6. I forbindelse med behandling af 
personoplysninger i medfør af denne 
artikel respekterer Den kompetente 
myndighed og støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne reglerne for 
beskyttelse af personoplysninger for at 
undgå enhver form for stigmatisering og 
overholder bestemmelserne i direktiv 
95/46/EF.
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Or. fr

Ændringsforslag 254
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Forvaltningsmyndigheden og 
støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne overholder 
bestemmelserne i direktiv 95/46/EF i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i medfør af denne 
artikel.

6. Den kompetente myndighed og 
støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne overholder 
bestemmelserne i direktiv 95/46/EF i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i medfør af denne 
artikel.

Or. fr

Ændringsforslag 255
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansiering Finansiering

Or. es

Ændringsforslag 256
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medfinansieringssatsen for hvert 
operationelt program må højst udgøre 

1. Finansieringssatsen for hvert 
operationelt program fastsættes til 100 %
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85 % af de støtteberettigede offentlige 
udgifter.

af de støtteberettigede offentlige udgifter.

Or. fr

Ændringsforslag 257
María Irigoyen Pérez

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

Ændringsforslag 258
María Irigoyen Pérez

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 259
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Artikel 19
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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

Ændringsforslag 260
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Operationer udvælges ikke til at 
modtage støtte fra det operationelle 
program, hvis de fysisk er afsluttet eller 
fuldt ud gennemført, før ansøgningen om 
støtte under det operationelle program er 
forelagt af støttemodtageren for 
forvaltningsmyndigheden, uanset om alle 
tilhørende betalinger er blevet foretaget af 
støttemodtageren.

2. Operationer udvælges ikke til at 
modtage støtte fra det operationelle 
program, hvis de fysisk er afsluttet eller 
fuldt ud gennemført, før ansøgningen om 
støtte under det operationelle program er 
forelagt af støttemodtageren for den 
kompetente myndighed, uanset om alle 
tilhørende betalinger er blevet foretaget af 
støttemodtageren.

Or. fr

Ændringsforslag 261
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Operationer udvælges ikke til at 
modtage støtte fra det operationelle 
program, hvis de fysisk er afsluttet eller 
fuldt ud gennemført, før ansøgningen om 
støtte under det operationelle program er 
forelagt af støttemodtageren for 
forvaltningsmyndigheden, uanset om alle 
tilhørende betalinger er blevet foretaget af 
støttemodtageren.

2. Operationer udvælges ikke til at 
modtage støtte fra det operationelle 
program, hvis de fysisk er afsluttet eller 
fuldt ud gennemført, før ansøgningen om 
støtte under det operationelle program er 
forelagt af støttemodtageren for den 
kompetente myndighed, uanset om alle 
tilhørende betalinger er blevet foretaget af 
støttemodtageren.

Or. fr

Ændringsforslag 262
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

Ændringsforslag 263
Brice Hortefeux

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 
modtagere kan indkøbes af 
partnerorganisationerne selv.

Or. fr

Ændringsforslag 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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. fr

Ændringsforslag 265
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der bør gives prioritet til fødevarer af 
regional og europæisk oprindelse.

Or. ro

Ændringsforslag 266
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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.

Or. fr

Ændringsforslag 267
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2
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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 og må ikke svække 
medlemsstaternes forpligtelse til 
medfinansiering af programmet i henhold 
til denne forordnings artikel 18, og de skal 
supplere fondens budget.

Or. fr

Ændringsforslag 268
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De partnerorganisationer eller de 
offentlige organer, der har til opgave at 
indkøbe fødevarer, skal vælge at købe 
bæredygtige produkter, der fremstilles i 
mindre eller mellemstor skala, og som er 
knyttet til lokale og regionale markeder og 
til lokalt og regionalt konsum. 

Or. it
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Ændringsforslag 269
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 i 
almindelighed gratis til de socialt dårligst 
stillede personer eller til en pris, der ikke 
overstiger 10% af markedsprisen, og som 
under ingen omstændigheder må 
overstige et niveau, der er begrundet af de 
udgifter, uddelingen medfører for de 
pågældende organisationer.  

Or. fr

Ændringsforslag 270
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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. fr

Ændringsforslag 271
Vasilica Viorica Dăncilă

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, under 
hensyntagen til kravene om kvalitet og 
fødevaresikkerhed, og elementære 
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forbrugsgoder til personlig brug for 
hjemløse eller for børn

Or. ro

Ændringsforslag 272
Brice Hortefeux

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. fr

Ændringsforslag 273
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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. fr

Ændringsforslag 274
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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
socialt dårligst stillede og stiller disse til 
rådighed for partnerorganisationer, som en 
fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

Or. fr

Ændringsforslag 275
Brice Hortefeux

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. fr

Ændringsforslag 276
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 

(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 
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fast takst på 1 % af udgifterne i litra a) fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

Or. fr

Ændringsforslag 277
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 eller indirekte yder materiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer som 
en fast takst på 5 % af udgifterne i litra a)

Or. fr

Ændringsforslag 278
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fonden kan på Kommissionens initiativ 
eller på dens vegne anvendes inden for et 
loft på 0,35 % af sin årlige tildeling til at 
finansiere den forberedelse, overvågning, 
administrative og tekniske bistand, 
revision, information, kontrol og 
evaluering, der er nødvendig for at 
gennemføre denne forordning, samt 
aktiviteter i forbindelse med EU-
platformen i medfør af artikel 10.

1. Fonden kan på Kommissionens initiativ 
eller på dens vegne anvendes inden for et 
loft på 0,35 % af sin årlige tildeling til at 
finansiere den forberedelse, overvågning, 
administrative og tekniske bistand, 
revision, information, kontrol og 
evaluering, der er nødvendig for at 
gennemføre denne forordning, samt 
aktiviteter i forbindelse med EU-
platformen i medfør af artikel 10, især de 
to møder, der er planlagt til at blive 
afholdt med tre års mellemrum.

Or. pt
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Dette ændringsforslag er knyttet til Patrão Neves’ første ændringsforslag til artikel 10, stk. 2a 
(nyt)).

Ændringsforslag 279
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 26 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Forvaltnings- og kontrolsystemer skal 
omfatte:

udgår

(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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Ændringsforslag 280
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 26 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Forvaltnings- og kontrolsystemer skal 
omfatte:

udgår

(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

Ændringsforslag 281
Elisabeth Schroedter
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltnings- og kontrolsystemer skal 
omfatte:

2. Forvaltnings- og kontrolsystemer skal 
omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 282
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 bis. Medlemsstaterne udpeger en 
forvaltningsmyndighed, en 
attesteringsmyndighed og en funktionelt 
uafhængig revisionsmyndighed fra en af 
FSR-fondene(1) til deres operationelle 
program.
((1) Betegnelsen "FSR-fond" bør derefter 
erstattes af den nye betegnelse "ESI-fond" 
(europæiske struktur- og 
investeringsfonde)

Or. en

Ændringsforslag 283
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Medlemsstaternes ansvarsområder

1. Medlemsstaterne opfylder deres 
forvaltnings-, kontrol- og 
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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.
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 
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betingelser, som Kommissionen har 
fastlagt ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 60, stk. 
3.

Or. fr

Ændringsforslag 284
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.
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 
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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

Ændringsforslag 285
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 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 
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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 
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, 



AM\928282DA.doc 99/143 PE506.037v02-00

DA

attesteringsmyndigheden og 
revisionsmyndigheden, de indbyrdes 
forbindelser mellem disse myndigheder og 
forbindelserne mellem disse myndigheder 
og Kommissionen.

Or. fr

Ændringsforslag 286
Younous Omarjee

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.
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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

Ændringsforslag 287
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forudsat at princippet om adskillelse af 
funktionerne er overholdt, kan 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden, hvis en sådan 
findes, og revisionsmyndigheden være en 

5. Forudsat at princippet om adskillelse af 
funktionerne er overholdt, kan 
forvaltningsmyndigheden og
attesteringsmyndigheden være en del af 
samme offentlige myndighed eller organ.
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del af samme offentlige myndighed eller 
organ.

For at sikre revisionsmyndighedens fulde 
uafhængighed samt dens evaluerings- og 
kontrolfunktion bør den være del af et 
andet offentligt organ eller en anden 
offentlig myndighed end 
forvaltningsmyndigheden og 
attesteringsmyndigheden. 

Or. it

Ændringsforslag 288
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 289
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 30
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 291
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 292
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 293
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 294
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis revisionerne foretages af et andet 
organ end revisionsmyndigheden, sikrer 
revisionsmyndigheden, at de pågældende 
organer besidder den nødvendige 
funktionelle uafhængighed.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 295
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 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 
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, 
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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 
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
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Ændringsforslag 296
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 297
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

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 på højst tre 
måneder, der fastlægges af medlemsstaten 
på grundlag af problemets omfang.
Medlemsstaten underretter straks 
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undersøgelsesperiode for et udpeget organ 
og om en eventuel afgørelse om 
tilbagetrækning.

Kommissionen om fastsættelse af en 
undersøgelsesperiode for et udpeget organ 
og om en eventuel afgørelse om 
tilbagetrækning.

Or. it

Ændringsforslag 298
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 299
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 300
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette berører medlemsstaternes 
revisioner, kan tjenestemænd ved 
Kommissionen eller bemyndigede 

Uden at dette berører medlemsstaternes 
revisioner, kan tjenestemænd ved 
Kommissionen eller bemyndigede 
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kommissionsrepræsentanter efter at have 
givet et passende varsel herom foretage 
revisioner eller kontrol på stedet. Sådanne 
revisioner eller kontroller kan bl.a. omfatte 
verificering af, om forvaltnings- og 
kontrolsystemerne i et operationelt 
program eller en del heraf og operationer 
fungerer effektivt, og en vurdering af, om 
den finansielle forvaltning af operationer 
eller operationelle programmer er 
forsvarlig. Medlemsstatens embedsmænd 
eller bemyndigede repræsentanter kan 
deltage i sådanne revisioner.

kommissionsrepræsentanter uden at have 
givet varsel herom foretage revisioner eller 
kontrol på stedet. Sådanne revisioner eller 
kontroller kan bl.a. omfatte verificering af, 
om forvaltnings- og kontrolsystemerne i et 
operationelt program eller en del heraf og 
operationer fungerer effektivt, og en 
vurdering af, om den finansielle 
forvaltning af operationer eller 
operationelle programmer er forsvarlig.
Medlemsstatens embedsmænd eller 
bemyndigede repræsentanter kan deltage i 
sådanne revisioner.

Or. it

Ændringsforslag 301
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 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 
forvaltnings- og kontrolsystemerne.

Or. fr
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Ændringsforslag 302
Younous Omarjee

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 
forvaltnings- og kontrolsystemerne.

Or. fr

Ændringsforslag 303
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 a
Medlemsstaterne foretager administrativ 
og fysisk kontrol for at sikre, at de 
operationelle programmer gennemføres i 
henhold til de gældende regler, og 
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fastsætter, hvilke sanktioner der skal 
anvendes i tilfælde af uregelmæssigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 304
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 a
Medlemsstaterne foretager administrativ 
og fysisk kontrol for at sikre, at de 
operationelle programmer gennemføres i 
henhold til de gældende regler, og 
fastsætter, hvilke sanktioner der skal 
anvendes i tilfælde af uregelmæssigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 305
Oldřich Vlasák

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
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Ændringsforslag 306
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Or. fr

Ændringsforslag 307
Younous Omarjee

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

Or. fr

Ændringsforslag 308
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Attesteringsmyndigheden sender 
regelmæssigt en anmodning om 

1. Den kompetente myndighed sender 
regelmæssigt en anmodning om 
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mellemliggende betaling, som dækker 
beløb opført på dens regnskab som 
offentlig støtte, der er udbetalt til 
støttemodtagerne i det regnskabsår, der 
slutter den 30. juni.

mellemliggende betaling, som dækker 
beløb opført på dens regnskab som 
offentlig støtte, der er udbetalt til 
støttemodtagerne i det regnskabsår, der 
slutter den 30. juni.

Or. fr

Ændringsforslag 309
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Attesteringsmyndigheden sender 
regelmæssigt en anmodning om 
mellemliggende betaling, som dækker 
beløb opført på dens regnskab som 
offentlig støtte, der er udbetalt til 
støttemodtagerne i det regnskabsår, der 
slutter den 30. juni.

1. Den kompetente myndighed sender 
regelmæssigt en anmodning om 
mellemliggende betaling, som dækker 
beløb opført på dens regnskab som 
offentlig støtte, der er udbetalt til 
støttemodtagerne i det regnskabsår, der 
slutter den 30. juni.

Or. fr

Ændringsforslag 310
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Attesteringsmyndigheden fremlægger 
den endelige anmodning om 
mellemliggende betaling senest den 31. juli 
efter afslutningen af det foregående 
regnskabsår og under alle omstændigheder 
inden den første mellemliggende 
betalingsanmodning for det næste 
regnskabsår.

2. Den kompetente myndighed fremlægger 
den endelige anmodning om 
mellemliggende betaling senest den 31. juli 
efter afslutningen af det foregående 
regnskabsår og under alle omstændigheder 
inden den første mellemliggende 
betalingsanmodning for det næste 
regnskabsår.

Or. fr
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Ændringsforslag 311
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Attesteringsmyndigheden fremlægger 
den endelige anmodning om 
mellemliggende betaling senest den 31. juli 
efter afslutningen af det foregående 
regnskabsår og under alle omstændigheder 
inden den første mellemliggende 
betalingsanmodning for det næste 
regnskabsår.

2. Den kompetente myndighed fremlægger 
den endelige anmodning om 
mellemliggende betaling senest den 31. juli 
efter afslutningen af det foregående 
regnskabsår og under alle omstændigheder 
inden den første mellemliggende 
betalingsanmodning for det næste 
regnskabsår.

Or. fr

Ændringsforslag 312
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den første anmodning om 
mellemliggende betaling kan ikke 
fremlægges inden Kommissionen får 
meddelelse om udpegning af 
forvaltningsmyndigheden og 
attesteringsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 32, stk. 1.

3. Den første anmodning om 
mellemliggende betaling kan ikke 
fremlægges inden Kommissionen får 
meddelelse om udpegning af de 
kompetente myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 313
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den første anmodning om 
mellemliggende betaling kan ikke 
fremlægges inden Kommissionen får 
meddelelse om udpegning af 
forvaltningsmyndigheden og 
attesteringsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 32, stk. 1.

3. Den første anmodning om 
mellemliggende betaling kan ikke 
fremlægges inden Kommissionen får 
meddelelse om udpegning af de 
kompetente myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 314
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 
alvorlige finansielle konsekvenser.
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(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 315
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.
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(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 
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 316
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 
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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 
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 317
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 
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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 
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 318
Iosif Matula

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) det kan dokumenteres, at 
finansieringen ikke respekterer de mål, 
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der er angivet i artikel 3.

Or. ro

Ændringsforslag 319
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter anmodning fra Kommissionen skal 
medlemsstaten give Kommissionen 
yderligere oplysninger. Hvis en 
medlemsstat ikke forelægger de ønskede 
oplysninger inden for den frist, der er 
fastsat af Kommissionen, kan 
Kommissionen træffe sin afgørelse om 
godkendelse af regnskaberne på grundlag 
af de oplysninger, den er i besiddelse af.

2. Efter anmodning fra Kommissionen skal 
medlemsstaten give Kommissionen 
yderligere oplysninger. Hvis en 
medlemsstat ikke forelægger de ønskede 
oplysninger inden for den frist, der er 
fastsat af Kommissionen, træffer
Kommissionen ikke afgørelse om 
godkendelse af regnskaberne, før dens 
anmodning om oplysninger er blevet 
efterkommet.

Or. it

Ændringsforslag 320
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de samlede støtteberettigede udgifter, 
der er opført i attesteringsmyndighedens 
regnskab som beløb, støttemodtagerne har 
afholdt og betalt i forbindelse med 
gennemførelsen af operationer, og de 
samlede støtteberettigede offentlige 
udgifter, som er afholdt i forbindelse med 
gennemførelsen af operationer, og den 
modsvarende offentlige støtte, som er 
betalt til støttemodtagerne

(a) de samlede støtteberettigede udgifter, 
der er opført i den kompetente myndigheds
regnskab som beløb, støttemodtagerne har 
afholdt og betalt i forbindelse med 
gennemførelsen af operationer, og de 
samlede støtteberettigede offentlige 
udgifter, som er afholdt i forbindelse med 
gennemførelsen af operationer, og den 
modsvarende offentlige støtte, som er 
betalt til støttemodtagerne

Or. fr
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Ændringsforslag 321
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de samlede støtteberettigede udgifter, 
der er opført i attesteringsmyndighedens
regnskab som beløb, støttemodtagerne har 
afholdt og betalt i forbindelse med 
gennemførelsen af operationer, og de 
samlede støtteberettigede offentlige 
udgifter, som er afholdt i forbindelse med 
gennemførelsen af operationer, og den 
modsvarende offentlige støtte, som er 
betalt til støttemodtagerne

(a) de samlede støtteberettigede udgifter, 
der er opført i den kompetente myndigheds
regnskab som beløb, støttemodtagerne har 
afholdt og betalt i forbindelse med 
gennemførelsen af operationer, og de 
samlede støtteberettigede offentlige 
udgifter, som er afholdt i forbindelse med 
gennemførelsen af operationer, og den 
modsvarende offentlige støtte, som er 
betalt til støttemodtagerne

Or. fr

Ændringsforslag 322
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Attesteringsmyndigheden kan i 
regnskabet fastlægge en reserve, der ikke 
må overstige 5 % af de samlede udgifter i 
de betalingsanmodninger, der er indgivet 
for et givent regnskabsår, hvor vurderingen 
af lovligheden og den formelle rigtighed af 
udgifterne er genstand for en igangværende 
procedure med revisionsmyndigheden. Det 
pågældende beløb medregnes ikke i det 
samlede beløb for støtteberettigede 
udgifter, der er omhandlet i stk. 1, litra a). 
Disse beløb medregnes endeligt i eller 
udelades endeligt fra årsregnskabet for det 
følgende år.

2. Den kompetente myndighed kan i 
regnskabet fastlægge en reserve, der ikke 
må overstige 5 % af de samlede udgifter i 
de betalingsanmodninger, der er indgivet 
for et givent regnskabsår, hvor vurderingen 
af lovligheden og den formelle rigtighed af 
udgifterne er genstand for en igangværende 
procedure med revisionsmyndigheden. Det 
pågældende beløb medregnes ikke i det 
samlede beløb for støtteberettigede 
udgifter, der er omhandlet i stk. 1, litra a). 
Disse beløb medregnes endeligt i eller 
udelades endeligt fra årsregnskabet for det 
følgende år.

Or. fr
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Ændringsforslag 323
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Attesteringsmyndigheden kan i 
regnskabet fastlægge en reserve, der ikke 
må overstige 5 % af de samlede udgifter i 
de betalingsanmodninger, der er indgivet 
for et givent regnskabsår, hvor vurderingen 
af lovligheden og den formelle rigtighed af 
udgifterne er genstand for en igangværende 
procedure med revisionsmyndigheden. Det 
pågældende beløb medregnes ikke i det 
samlede beløb for støtteberettigede 
udgifter, der er omhandlet i stk. 1, litra a). 
Disse beløb medregnes endeligt i eller 
udelades endeligt fra årsregnskabet for det 
følgende år.

2. Den kompetente myndighed kan i 
regnskabet fastlægge en reserve, der ikke 
må overstige 5 % af de samlede udgifter i 
de betalingsanmodninger, der er indgivet 
for et givent regnskabsår, hvor vurderingen 
af lovligheden og den formelle rigtighed af 
udgifterne er genstand for en igangværende 
procedure med revisionsmyndigheden. Det 
pågældende beløb medregnes ikke i det 
samlede beløb for støtteberettigede 
udgifter, der er omhandlet i stk. 1, litra a). 
Disse beløb medregnes endeligt i eller 
udelades endeligt fra årsregnskabet for det 
følgende år.

Or. fr

Ændringsforslag 324
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 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 
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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 
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
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Ændringsforslag 325
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 
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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

Ændringsforslag 326
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 

udgår



AM\928282DA.doc 125/143 PE506.037v02-00

DA

regnskabsår, i hvilket annulleringen 
besluttes.

Or. fr

Ændringsforslag 327
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 328
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De fondsbidrag, der annulleres i 
henhold til stk. 2, kan genanvendes af 

udgår
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medlemsstaten inden for det pågældende 
operationelle program, jf. dog stk. 4.

Or. fr

Ændringsforslag 329
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

Ændringsforslag 330
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 331
Younous Omarjee
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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 332
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 333
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
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Or. fr

Ændringsforslag 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 51 udgår
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 335
Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 51 udgår
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 336
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 52
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 337
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 338
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 
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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 
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.
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Or. fr

Ændringsforslag 339
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, 
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indbyder Kommissionen medlemsstaten til 
en høring for at sikre, at alle relevante 
oplysninger og bemærkninger foreligger 
som grundlag for Kommissionens 
konklusioner om anvendelsen af den 
finansielle korrektion.
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 340
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 



PE506.037v02-00 134/143 AM\928282DA.doc

DA

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 
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 341
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 
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 
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refinansieringstransaktioner den første 
arbejdsdag i den måned, hvor beløbet 
forfalder til betaling, forhøjet med 1 1/2 
procentpoint.

Or. fr

Ændringsforslag 342
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 343
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 56 udgår
Bestemmelser om frigørelse
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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 
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
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Ændringsforslag 345
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 
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 
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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 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
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 



AM\928282DA.doc 139/143 PE506.037v02-00

DA

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 347
Younous Omarjee

Forslag til forordning
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.
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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 348
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
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 
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godkendelse af det operationelle program 
senest den 30. september.

Or. fr

Ændringsforslag 349
Younous Omarjee

Forslag til forordning
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.



PE506.037v02-00 142/143 AM\928282DA.doc

DA

Or. fr

Ændringsforslag 350
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Den delegerede retsakt træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på 2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist har informeret Kommissionen 
om, at de ikke agter at gøre indsigelse. 
Fristen forlænges med 2 måneder på 
Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Den delegerede retsakt træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på 4 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist har informeret Kommissionen 
om, at de ikke agter at gøre indsigelse. 
Fristen forlænges med 2 måneder på 
Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 60 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 60 a
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.  
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Or. fr

Ændringsforslag 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Bilag 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 353
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Bilag 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr


