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Ændringsforslag 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver FSR-fond støtter følgende tematiske 
mål i overensstemmelse med sin 
målsætning for at bidrage til EU-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst:

Hver enkelt europæisk struktur- og 
investeringsfond støtter, for at bidrage til 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst samt de fondsspecifikke 
missioner i henhold til deres 
traktatbaserede mål, herunder økonomisk, 
social og territorial samhørighed, 
følgende tematiske mål:

1) styrkelse af forskning, teknologisk 
udvikling og innovation

1) styrkelse af forskning, teknologisk 
udvikling og innovation

2) bedre adgang til og brug og kvalitet af 
informations- og kommunikationsteknologi

2) bedre adgang til og brug og kvalitet af 
informations- og kommunikationsteknologi

3) styrkelse af de små og mellemstore 
virksomheders, landbrugssektorens (for 
ELFUL) og fiskeri- og akvakultursektorens
(for EHFF) konkurrenceevne

3) styrkelse af de små og mellemstore 
virksomheders, landbrugssektorens (for 
ELFUL) og fiskeri- og akvakultursektorens
(for EHFF) konkurrenceevne

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer

5) fremme af tilpasning til 
klimaforandringer, risikoforebyggelse og
-styring

5) fremme af tilpasning til 
klimaforandringer, risikoforebyggelse og
-styring

6) beskyttelse af miljøet og fremme af 
ressourceeffektivitet

6) bevarelse og beskyttelse af miljøet og 
fremme af ressourceeffektivitet

7) fremme af bæredygtig transport og 
afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige 
netinfrastrukturer

7) fremme af bæredygtig transport og 
afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige 
netinfrastrukturer

8) fremme af beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

8) fremme af bæredygtig beskæftigelse af 
høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens 
mobilitet

9) fremme af social inklusion og
bekæmpelse af fattigdom

9) fremme af social inklusion, bekæmpelse 
af fattigdom og enhver forskelsbehandling

10) investeringer i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring

10) investeringer i uddannelse,
efteruddannelse og erhvervsuddannelse 
med henblik på kvalifikationer og livslang 
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læring
11) styrkelse af den institutionelle kapacitet 
og effektiv offentlig forvaltning.

11) styrkelse af den institutionelle kapacitet
for offentlige myndigheder og 
interesseparter og effektiv offentlig 
forvaltning.

De tematiske mål omsættes til prioriteter, 
der er specifikke for hver enkelt FSR-fond
og fastsættes i de fondsspecifikke regler.

De tematiske mål omsættes til prioriteter, 
der er specifikke for hver enkelt europæisk 
struktur- og investeringsfond og fastsættes 
i de fondsspecifikke regler.

Or. en

Ændringsforslag 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 11 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ordninger med henblik på at tackle 
territoriale udfordringer og de skridt, der 
skal tages for at tilskynde til en integreret 
fremgangsmåde, som afspejler den rolle, 
som byområder, landdistrikter, 
kystområder og fiskeriområder samt
områder med særlige territoriale 
karakteristika spiller, jf. traktatens artikel 
174 og 349

d) ordningerne med henblik på at tackle de 
vigtigste territoriale udfordringer for
byområder, landdistrikter, kystområder og 
fiskeriområder, regionernes demografiske 
udfordringer eller specifikke behov i 
geografiske områder, der lider af alvorlige 
naturbetingede eller demografiske 
ulemper af permanent art som defineret i
artikel 174 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, og de 
særlige udfordringer i regionerne i den 
yderste periferi som defineret i artikel 349 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde

Or. en

Ændringsforslag 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der fastsættes forhåndsbetingelser for 
de enkelte FSR-fonde i de fondsspecifikke 
regler.

udgår

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er overholdt.

2. Medlemsstaterne vurderer i 
overensstemmelse med deres 
institutionelle og lovgivningsmæssige 
arrangementer og inden for rammerne af 
deres indgåelse af partnerskabsaftaler 
eller -programmer, om 
forhåndsbetingelserne i de respektive 
fondsspecifikke regler og de generelle 
betingelser i bilag V finder anvendelse på 
de specifikke mål i programprioriteterne, 
og om de gældende forhåndsbetingelser er 
overholdt.

Forhåndsbetingelser finder kun 
anvendelse, i den udstrækning og under 
forudsætning af at definitionen i artikel 2 
er overholdt med hensyn til de specifikke 
mål i programprioriteterne. Vurderingen 
af opfyldelsen begrænses til de kriterier, 
der er fastsat i de fondsspecifikke regler.

3. Hvis forhåndsbetingelserne ikke er 
opfyldt på datoen for forelæggelsen af 
partnerskabsaftalen, fastlægger
medlemsstaterne i partnerskabsaftalen en 
sammenfatning af de foranstaltninger, 
der skal træffes på nationalt eller 
regionalt plan og en tidsplan for 
gennemførelsen heraf, for at sikre, at de 
er opfyldt senest to år efter vedtagelsen af 
partnerskabsaftalen, dog senest den 31. 
december 2016.

3. Partnerskabsaftalen skal indeholde en 
sammenfatning af vurderingen af 
opfyldelsen af forhåndsbetingelserne på 
nationalt eller regionalt plan og for de, 
der ifølge vurderingen i stk. 2, ikke er 
opfyldt på datoen for forelæggelsen, de 
påvirkede prioriteter, de ansvarlige 
organer, foranstaltninger, der skal træffes 
for at opfylde forhåndsbetingelserne og en 
tidsplan for sådanne foranstaltninger. 
Hvert program angiver i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler de gældende forhåndsbetingelser, 
der, jf. vurderingen i henhold til stk. 2, 
ikke er opfyldt på datoen for 
forelæggelsen af partnerskabsaftalen.
Medlemsstaterne skal senest den 31. 
december 2016 opfylde disse 
forhåndsbetingelser og underrette om 
opfyldelsen af disse senest i den årlige 
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gennemførelsesrapport i 2017 eller 
statusrapporten i 2017.

4. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere 
foranstaltninger vedrørende opfyldelsen 
af forhåndsbetingelserne, herunder 
tidsplanen for gennemførelsen heraf, i de 
relevante programmer.

udgår

5. Kommissionen vurderer oplysningerne 
om opfyldelsen af forhåndsbetingelserne i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og programmerne.

5. Kommissionen vurderer konsistensen og 
anvendeligheden af oplysningerne fra 
medlemsstaterne om opfyldelsen af de 
gældende forhåndsbetingelser i 
forbindelse med sin vurdering af 
partnerskabsaftalen og/eller
programmerne.

Vurderingen af opfyldelsen skal 
begrænses til kriterierne i de 
fondsspecifikke regler og skal tage hensyn 
til nationale og regionale kompetencer til 
at fastsætte specifikke og passende 
politiske foranstaltninger, herunder det 
strategiske indhold.

Den kan ved vedtagelsen af et program 
beslutte at suspendere alle eller en del af de 
mellemliggende betalinger til et program, 
indtil foranstaltninger for at opfylde 
forhåndsbetingelser er gennemført på 
tilfredsstillende vis. Manglende 
gennemførelse af foranstaltninger for at 
opfylde en forhåndsbetingelse inden den 
frist, der er fastsat i programmet, kan 
begrunde en suspension af betalinger fra 
Kommissionen.

Kommissionen kan ved vedtagelsen af et 
program beslutte at suspendere alle eller en 
del af de mellemliggende betalinger til den 
relevante prioritet i dette program, indtil
de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 3, er 
gennemført på tilfredsstillende vis, hvis 
dette er nødvendigt for at undgå, at en 
effektiv opfyldelse af den berørte prioritets 
specifikke mål påvirkes negativt. 
Manglende gennemførelse af 
foranstaltninger for at opfylde en gældende
forhåndsbetingelse, der ikke er opfyldt på 
datoen for forelæggelse af det respektive 
program, inden den frist, der er fastsat i
stk. 3, kan begrunde en suspension af
mellemliggende betalinger fra 
Kommissionen.

5a. Kommissionen skal straks ophæve 
suspensionen af mellemliggende 
betalinger til en prioritet, når en 
medlemsstat har gennemført 
foranstaltninger til opfyldelse af 
forhåndsbetingelser, der finder 
anvendelse på dette program, og som ikke 
var blevet opfyldt på tidspunktet for 
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Kommissionens afgørelse om suspension. 
Den skal også straks ophæve 
suspensionen, når den berørte 
forhåndsbetingelse som følge af en 
ændring af det program, der vedrører den 
berørte prioritet, ikke længere finder 
anvendelse.

6. Stk. 1-5 gælder ikke for programmer 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde.

6. Stk. 1-5a gælder ikke for programmer 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter

1. FSR-fondene kan anvendes til at støtte 
finansielle instrumenter under et program, 
herunder når det organiseres via fonde af 
fonde, for at bidrage til realiseringen af 
specifikke mål, som er fastsat under en 
prioritet, baseret på en forhåndsvurdering, 
som har påvist markedssvigt eller 
suboptimale investeringsforhold og 
investeringsbehov.

1. De europæiske struktur- og 
investeringsfonde kan anvendes til at støtte 
finansielle instrumenter under et program, 
herunder når det organiseres via fonde af 
fonde, for at bidrage til realiseringen af 
specifikke mål, som er fastsat under en 
prioritet.

Finansielle instrumenter kan kombineres 
med tilskud, rentegodtgørelser og tilskud 
til garantigebyrer. I sådant tilfælde skal 
der føres særskilte optegnelser for hver 
finansieringsform.

Finansielle instrumenter gennemføres til 
støtte for investeringer, som forventes at 
være finansielt levedygtige, men ikke kan 
opnå tilstrækkelig finansiering fra 
markedskilder. Ved anvendelsen af dette 
afsnit skal forvaltningsmyndigheden, 
fonden af fonde og de organer, der 
gennemfører det finansielle instrument, 
overholde gældende EU-ret og national 
ret, navnlig reglerne om statsstøtte og 
offentlige indkøb.
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Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
forhåndsvurdering af finansielle 
instrumenter, kombinationen af støtte til 
endelige modtagere via tilskud, 
rentegodtgørelser, tilskud til 
garantigebyrer og finansielle 
instrumenter, supplerende særlige regler 
om udgifternes støtteberettigelse og 
bestemmelser om, hvilke typer aktiviteter 
der ikke støttes via finansielle 
instrumenter.

udgår

Note til oversætterne: Dette stykke er ændret til artikel 32, stk. 3h (nyt). Ordlyden er blevet 
ændret.

Or. en

Ændringsforslag 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Støtte til finansielle instrumenter 
baseres på en forhåndsvurdering, som har 
dokumenteret markedssvigt eller 
suboptimale investeringsforhold, og den 
anslåede størrelse og det anslåede omfang 
af de offentlige investeringsbehov, 
herunder de typer finansielle 
instrumenter, der skal støttes. En sådan 
forhåndsvurdering skal omfatte:
a) en analyse af markedssvigt, 
suboptimale investeringsforhold og 
investeringsbehov for politikområder og 
tematiske mål eller investeringsprioriteter, 
der skal tages op med henblik på at 
bidrage til opfyldelsen af specifikke mål 
under en prioritet eller foranstaltning, 
som skal støttes via finansielle 
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instrumenter; denne analyse skal baseres 
på god praksis med hensyn til den metode, 
der er tilgængelig
b) en vurdering af merværdien ved de 
finansielle instrumenter, som det 
overvejes at støtte via de europæiske 
struktur- og investeringsfonde, 
overensstemmelsen med andre former for 
offentlig intervention på samme marked, 
mulige statsstøttekonsekvenser, den 
påtænkte interventions proportionalitet og 
foranstaltninger med henblik på at 
minimere markedsforvridningen
c) en vurdering af hvilke yderligere 
offentlige og private ressourcer der 
eventuelt skal tilvejebringes af det 
finansielle instrument, helt ned til den 
endelige modtager (forventet 
løftestangseffekt), herunder, hvis det er 
relevant, en vurdering af behovet for og 
omfanget af præferencebetaling for at 
tiltrække modpartsmidler fra private 
investorer og/eller en beskrivelse af de 
mekanismer, som skal anvendes til at 
fastslå behovet for og omfanget af sådan 
præferencebetaling, som f.eks. en 
konkurrencedygtig eller tilpas selvstændig 
vurderingsproces
d) en vurdering af erfaringerne fra 
lignende instrumenter og 
forhåndsvurderinger, som 
medlemsstaterne tidligere har foretaget, 
og en beskrivelse af, hvordan disse 
erfaringer vil blive udnyttet fremover
e) den foreslåede investeringsstrategi, 
herunder gennemgang af mulighederne 
for gennemførelsesordninger, jf. 
artikel 33, de finansielle produkter, der 
skal tilbydes, de endelige modtagere, der 
er målgruppen, og den påtænkte 
kombination med tilskud, alt efter 
omstændighederne
f) præcisering af de forventede resultater 
og af, hvordan det pågældende finansielle 
instrument forventes at bidrage til 
opfyldelsen af de specifikke mål for den 
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relevante prioritet eller foranstaltning, 
herunder indikatorer for dette bidrag

g) bestemmelser om, at 
forhåndsvurderingen kan tages op til 
revision og ajourføres efter behov under 
gennemførelsen af ethvert finansielt 
instrument, hvis gennemførelse er baseret 
på denne vurdering, såfremt 
forvaltningsmyndigheden i 
gennemførelsesfasen finder, at 
forhåndsvurderingen muligvis ikke 
længere giver et præcist billede af 
markedsvilkårene på 
gennemførelsestidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Forhåndsvurderingen kan foregå i 
etaper. Den skal under alle 
omstændigheder være afsluttet, før 
forvaltningsmyndigheden beslutter at yde 
programbidrag til et finansielt instrument.
Et sammendrag af resultaterne og 
konklusionerne af forhåndsvurderinger, 
for så vidt angår finansielle instrumenter, 
offentliggøres inden tre måneder fra deres 
afslutning.
Forhåndsvurderingen forelægges 
overvågningsudvalget til orientering i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler.

Or. en



AM\942530DA.doc 11/57 PE514.702v03-00

DA

Ændringsforslag 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Endelige modtagere, der støttes af 
finansielle instrumenter, kan også 
modtage tilskud eller anden bistand fra et 
program eller fra et andet instrument, 
som støttes over EU-budgettet. I sådant 
tilfælde skal der føres særskilte 
optegnelser for hver finansieringskilde.

udgår

Note til oversætterne: Dette stykke er ændret til artikel 32, stk. 3c (nyt). Ordlyden er blevet 
ændret.

Or. en

Ændringsforslag 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bidrag i naturalier er ikke 
støtteberettigede udgifter inden for 
finansielle instrumenter, undtagen bidrag 
i form af jord eller fast ejendom i 
forbindelse med investeringer med 
henblik på at støtte byudvikling og 
byfornyelse, hvor jord eller fast ejendom 
udgør en del af investeringen. Sådanne 
bidrag i form af jord eller fast ejendom er 
støtteberettigede, forudsat at betingelserne 
i artikel 59 er opfyldt.

udgår

Note til oversætterne: Dette stykke er ændret til artikel 32, stk. 3c (nyt) med få ændringer 
(tilføjelse af "udvikling af landdistrikterne" og ændring af artikel 59 til "artikel 59, stk. 1").
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Or. en

Ændringsforslag 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Såfremt finansielle instrumenter 
støtter finansiering til virksomheder, 
herunder SMV'er, skal støtten have til 
formål at etablere nye virksomheder, 
kapital i opstartsfasen, dvs. kuvøsekapital 
og startkapital, ekspansionskapital, 
kapital til styrkelse af en virksomheds 
generelle aktiviteter eller realisering af 
nye projekter, indtræden på nye markeder 
eller nyudvikling i eksisterende 
virksomheder, uden at dette berører EU's 
gældende statsstøtteregler og i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler. Støtten kan omfatte investering i 
både materielle og immaterielle aktiver 
samt arbejdskapital inden for rammerne 
af gældende EU-statsstøtteregler med 
henblik på at stimulere den private sektor 
som leverandør af finansiering til 
virksomheder. Den kan også omfatte 
omkostningerne ved overdragelse af 
ejendomsrettigheder i virksomheder, 
forudsat at en sådan overdragelse finder 
sted mellem uafhængige investorer.

Or. en

Ændringsforslag 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Finansielle instrumenter kan 
kombineres med tilskud, 
rentegodtgørelser og tilskud til 
garantigebyrer. Når der ydes støtte fra de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
ved hjælp af finansielle instrumenter, og 
støtten kombineres i én operation med 
andre former for støtte, der har direkte 
relation til finansielle instrumenter, som 
er målrettet de samme endelige 
modtagere, herunder teknisk støtte, 
rentegodtgørelser og tilskud til 
garantigebyrer, skal de bestemmelser, der 
gælder for de finansielle instrumenter, 
finde anvendelse på alle støtteformer 
inden for denne operation. I sådanne 
tilfælde skal gældende EU-
statsstøtteregler overholdes, og der skal 
føres særskilte optegnelser for hver 
støtteform.

Or. en

Ændringsforslag 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Endelige modtagere, der støttes af 
europæiske struktur- og 
investeringsfonde, kan også modtage 
bistand fra en anden prioritet eller et 
andet program under de europæiske 
struktur- og investeringsfonde, som støttes 
over EU-budgettet i overensstemmelse 
med EU's gældende statsstøtteregler. I 
sådant tilfælde skal der føres særskilte 
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optegnelser for hver finansieringskilde, og 
de europæiske struktur- og 
investeringsfondes finansielle støtte skal 
være en del af en operation med 
støtteberettigede udgifter, som adskiller 
sig fra andre støttekilder.

Or. en

Ændringsforslag 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Kombination af støtte, der ydes i form 
af tilskud, og finansielle instrumenter som 
omhandlet i stk. 5 og 6 kan dække samme 
udgiftspost, forudsat at summen af alle 
kombinerede støtteformer ikke overstiger 
den pågældende udgiftsposts samlede 
beløb og med forbehold af EU's gældende 
statsstøtteregler. Tilskud må ikke bruges 
til at tilbagebetale støtte, der er modtaget 
fra finansielle instrumenter. Finansielle 
instrumenter må ikke bruges til at 
forfinansiere tilskud.

Or. en

Ændringsforslag 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3e. Bidrag i naturalier er ikke 
støtteberettigede udgifter inden for 
finansielle instrumenter, undtagen bidrag 
i form af jord eller fast ejendom i 
forbindelse med investeringer med 
henblik på at støtte udvikling af 
landdistrikterne, byudvikling og 
byfornyelse, hvor jord eller fast ejendom 
udgør en del af investeringen. Sådanne 
bidrag i form af jord eller fast ejendom er 
støtteberettigede, forudsat at betingelserne 
i artikel 59, stk. 1, er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3f. Moms udgør ikke støtteberettigede 
udgifter i en operation, undtagen i 
tilfælde af moms, som ikke tilbagebetales 
ifølge den nationale momslovgivning. Der 
tages ikke højde for behandlingen af 
moms vedrørende investeringer, der 
foretages af endelige modtagere, når det 
skal bestemmes, om udgifter er 
støtteberettigede under det finansielle 
instrument. Såfremt finansielle 
instrumenter kombineres med tilskud i 
henhold til stk. 5 og 6, gælder 
bestemmelserne i artikel 59, stk. 3, for 
tilskuddet.

Or. en
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Ændringsforslag 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3g. I denne artikel er de gældende 
statsstøtteregler de gældende regler på det 
tidspunkt, hvor forvaltningsmyndigheden 
eller fonden af fonde aftalemæssigt 
afsætter programbidrag til et finansielt 
instrument, eller hvor det finansielle 
instrument aftalemæssigt afsætter 
programbidrag til endelige modtagere, alt 
efter hvad der er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3h. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende supplerende særlige regler om 
køb af jord og om kombinationen af 
teknisk bistand med finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelse af finansielle instrumenter Gennemførelse af finansielle instrumenter

1. Ved gennemførelsen af artikel 32 kan 
forvaltningsmyndighederne yde et 
finansielt bidrag til følgende finansielle 
instrumenter:

1. Ved gennemførelsen af artikel 32 kan 
forvaltningsmyndighederne yde et 
finansielt bidrag til følgende finansielle 
instrumenter:

a) finansielle instrumenter, der er oprettet 
på EU-plan, og som forvaltes direkte eller 
indirekte af Kommissionen

a) finansielle instrumenter, der er oprettet 
på EU-plan, og som forvaltes direkte eller 
indirekte af Kommissionen

b) finansielle instrumenter, der er oprettet 
på nationalt, regionalt, tværnationalt plan 
eller på tværs af grænser, og som forvaltes 
af forvaltningsmyndigheden eller under 
dennes ansvar.

b) finansielle instrumenter, der er oprettet 
på nationalt, regionalt, tværnationalt plan 
eller på tværs af grænser, og som forvaltes 
af forvaltningsmyndigheden eller under 
dennes ansvar.

2. Finansforordningens afsnit VIII finder 
anvendelse på finansielle instrumenter 
omhandlet i stk. 1, litra a). Bidrag fra
FSR-fondene til finansielle instrumenter i 
henhold til stk. 1, litra a), anbringes på 
særskilte konti og anvendes i 
overensstemmelse med de respektive FSR-
fondes målsætninger til at støtte aktioner 
og endelige modtagere, der er i 
overensstemmelse med det eller de 
programmer, som de pågældende bidrag 
kommer fra.

2. Bidrag fra de europæiske struktur- og 
investeringsfonde til finansielle 
instrumenter i henhold til stk. 1, litra a), 
anbringes på særskilte konti og anvendes i 
overensstemmelse med de respektive
europæiske struktur- og 
investeringsfondes målsætninger til at 
støtte aktioner og endelige modtagere, der 
er i overensstemmelse med det eller de 
programmer, som de pågældende bidrag 
kommer fra. Bidrag til disse finansielle 
instrumenter skal overholde 
bestemmelserne i denne forordning, 
medmindre der udtrykkeligt fastsættes 
undtagelser herfor. Dette berører ikke 
reglerne om oprettelse af finansielle 
instrumenter og deres funktionsmåde i 
henhold til finansforordningen, 
medmindre de er i strid med reglerne i 
forordningen om fælles bestemmelser, i 
hvilket tilfælde sidstnævnte har forrang.

3. For finansielle instrumenter i henhold til 
stk. 1, litra b), kan 
forvaltningsmyndigheden yde et finansielt 
bidrag til følgende finansielle instrumenter:

3. For finansielle instrumenter i henhold til 
stk. 1, litra b), kan 
forvaltningsmyndigheden yde et finansielt 
bidrag til følgende finansielle instrumenter:
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a) finansielle instrumenter, der opfylder de 
standardvilkår og -betingelser, som 
Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, stk. 
3

a) finansielle instrumenter, der opfylder de 
standardvilkår og -betingelser, som 
Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, stk. 
3

b) allerede eksisterende eller nyoprettede 
finansielle instrumenter, der specifikt er 
udformet for at realisere det tilsigtede mål,
og som overholder de gældende EU-regler 
og nationale regler.

b) allerede eksisterende eller nyoprettede 
finansielle instrumenter, der specifikt er 
udformet for at realisere de specifikke mål,
der er fastlagt under den relevante 
prioritet.

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 142 særlige bestemmelser om 
visse typer af finansielle instrumenter, 
som er omhandlet i litra b), samt de 
produkter, der kan leveres via sådanne 
instrumenter.

udgår

4. Når forvaltningsmyndigheden støtter 
finansielle instrumenter, som er omhandlet 
i stk. 1, litra b), kan den:

4. Når forvaltningsmyndigheden støtter 
finansielle instrumenter, som er omhandlet 
i stk. 1, litra b), kan den:

a) erhverve kapitalandele i eksisterende 
eller nyoprettede juridiske enheder, 
herunder enheder finansieret via andre
FSR-fonde, der specielt beskæftiger sig 
med at gennemføre finansielle instrumenter 
i overensstemmelse med de respektive
FSR-fondes mål, og som vil påtage sig 
gennemførelsesopgaver; støtten til sådanne
investeringer må kun omfatte de beløb, der 
er nødvendige for at gennemføre nye
finansielle instrumenter, der er i 
overensstemmelse med denne forordnings 
mål eller

erhverve kapitalandele i eksisterende eller 
nyoprettede juridiske enheder, herunder 
enheder finansieret via andre europæiske 
struktur- og investeringsfonde, der 
specielt beskæftiger sig med at gennemføre 
finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med de respektive
europæiske struktur- og 
investeringsfondes mål, og som vil påtage 
sig gennemførelsesopgaver; støtten til 
sådanne enheder må kun omfatte de beløb, 
der er nødvendige for at gennemføre nye
investeringer i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 32 og i 
overensstemmelse med denne forordnings 
mål, eller

b) overdrage gennemførelsesopgaver til: b) overdrage gennemførelsesopgaver til:
i) Den Europæiske Investeringsbank i) Den Europæiske Investeringsbank

ii) internationale finansielle institutioner, 
hvor en medlemsstat er aktionær, eller 
finansielle institutioner, der er etableret i en 
medlemsstat, og som tager sigte på at 
opfylde almennyttige målsætninger under 

ii) internationale finansielle institutioner, 
hvor en medlemsstat er aktionær, eller 
finansielle institutioner, der er etableret i en 
medlemsstat, og som tager sigte på at 
opfylde almennyttige målsætninger under 



AM\942530DA.doc 19/57 PE514.702v03-00

DA

en offentlig myndigheds kontrol, og 
udvalgt i overensstemmelse med gældende 
EU-regler og nationale regler

en offentlig myndigheds kontrol

iii) et offentligretligt eller privatretligt 
organ, som er udvalgt i overensstemmelse 
med gældende EU-regler og nationale 
regler

iii) et offentligretligt eller privatretligt 
organ

c) foretage gennemførelsesopgaver direkte, 
når det drejer sig om finansielle 
instrumenter udelukkende bestående af lån 
eller garantier.

c) foretage gennemførelsesopgaver direkte, 
når det drejer sig om finansielle 
instrumenter udelukkende bestående af lån 
eller garantier. I dette tilfælde anses 
forvaltningsmyndigheden for at være 
støttemodtager som defineret i artikel 2, 
nr. 8).
Ved gennemførelsen af det finansielle 
instrument skal de organer, der er 
omhandlet i litra a), b) og c), sikre 
overholdelsen af gældende EU-ret og 
national ret, herunder de regler, der 
gælder for de europæiske struktur- og 
investeringsfonde, statsstøtte og offentlige 
indkøb, og de relevante standarder og 
gældende bestemmelser om forebyggelse 
af hvidvaskning af penge, 
terrorbekæmpelse og skattesvig. De må 
ikke oprettes i og ikke have 
forretningsforbindelser med enheder, der 
er registreret i territorier, hvis 
jurisdiktioner ikke samarbejder med 
Unionen i forbindelse med anvendelsen af 
internationalt aftalte skattestandarder, og 
de skal anføre disse krav i deres 
kontrakter med de udvalgte finansielle 
formidlere.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
finansieringsaftaler, funktioner og 
ansvarsområder for de enheder, som har 
fået overdraget gennemførelsesopgaver, 
samt forvaltningsomkostninger og -
gebyrer.

udgår

Note til oversætterne: Dette stykke er ændret til artikel 32, stk. 4, sidste afsnit. Ordlyden er 
blevet ændret.
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4.1.a. Når et finansielt instrument 
gennemføres i henhold til stk. 4, litra a) 
og b), jf. det finansielle instruments 
gennemførelsesstruktur, fastsættes 
vilkårene og betingelserne for bidrag fra 
programmer til finansielle instrumenter i 
finansieringsaftaler i overensstemmelse 
med bilag X på følgende niveauer:
a) hvor det er relevant, mellem de 
behørigt bemyndigede repræsentanter for 
forvaltningsmyndigheden og det organ, 
der gennemfører fonden af fonde, og
b) mellem de behørigt bemyndigede 
repræsentanter for 
forvaltningsmyndigheden eller, hvor det 
er relevant, det organ, der gennemfører 
fonden af fonde, og det organ, der 
gennemfører det finansielle instrument.
4.1.b. For finansielle instrumenter, der 
gennemføres i henhold til stk. 4, litra c), 
fastsættes vilkårene og betingelserne for 
bidrag fra programmer til finansielle 
instrumenter i et strategidokument i 
overensstemmelse med bilag X, som skal 
behandles af overvågningsudvalget.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende supplerende særlige 
bestemmelser om funktioner, forpligtelser 
og ansvarsområder for de organer, som 
gennemfører de finansielle instrumenter, 
udvælgelseskriterier i den forbindelse og 
produkter, som kan leveres via finansielle 
instrumenter i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 32. 
Kommissionen giver samtidig Europa-
Parlamentet og Rådet meddelelse om de 
delegerede retsakter, som den har 
vedtaget i overensstemmelse med 
artikel 142, inden fire måneder efter 
vedtagelsen af denne forordning.
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5. De enheder, der er omhandlet i stk. 4, 
litra b), nr. i) og ii), kan for deres del ved 
gennemførelsen af finansielle instrumenter 
gennem fonde af fonde, overdrage en del af 
gennemførelsen til finansielle formidlere, 
forudsat at disse enheder på eget ansvar 
sikrer, at de finansielle formidlere opfylder 
de kriterier, der er fastsat i [artikel 57 og
artikel 131, stk. 1, 1a og 3,] i 
finansforordningen1. Finansielle formidlere 
udvælges på grundlag af åbne, 
gennemsigtige, proportionale og ikke-
diskriminerende procedurer, idet 
interessekonflikter undgås.

5. De organer, der er omhandlet i stk. 4, 
litra a) og b), kan for deres del ved 
gennemførelsen af finansielle instrumenter 
gennem fonde af fonde, overdrage en del af 
gennemførelsen til finansielle formidlere, 
forudsat at disse enheder på eget ansvar 
sikrer, at de finansielle formidlere opfylder 
de kriterier, der er fastsat i artikel 140, stk. 
1, 2 og 4, i finansforordningen1. Finansielle 
formidlere udvælges på grundlag af åbne, 
gennemsigtige, proportionale og ikke-
forskelsbehandlende procedurer, idet 
interessekonflikter undgås.

6. De enheder, der er omhandlet i stk. 4, 
litra b), og som har fået overdraget 
gennemførelsesopgaver, åbner 
forvaltningskonti i eget navn og på vegne 
af forvaltningsmyndigheden. Sådanne
forvaltningskontis aktiver forvaltes i 
overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning ifølge 
relevante tilsynsregler og har en passende 
likviditet.

6. De organer, der er omhandlet i stk. 4, 
litra b), og som har fået overdraget 
gennemførelsesopgaver, åbner 
forvaltningskonti i eget navn og på vegne 
af forvaltningsmyndigheden eller opretter 
det finansielle instrument som en separat 
finansieringsblok inden for en finansiel 
institution. I tilfælde af en separat 
finansieringsblok skal de programmidler, 
der investeres i det finansielle instrument, 
ved hjælp af separat regnskabsføring 
holdes adskilt fra andre midler, der er til 
rådighed i den finansielle institution.
Forvaltningskontis aktiver og sådanne 
separate finansieringsblokke forvaltes i 
overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning ifølge 
relevante tilsynsregler og har en passende 
likviditet.

6a. Nationale offentlige og private bidrag, 
herunder, hvor det er relevant, bidrag i 
form af naturalydelser, jf. artikel 32, stk. 
8, kan ydes af fonden af fonde, af det 
finansielle instrument eller af de endelige 
modtagere i overensstemmelse med de 
fondsspecifikke regler.

7. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
specifikke bestemmelser vedrørende 

7. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om 
specifikke bestemmelser vedrørende 
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overførsel og forvaltning af aktiver, der 
forvaltes af de enheder, som har fået 
overdraget gennemførelsesopgaver, samt 
om omregning af aktiver mellem euro og 
nationale valutaer.

overførsel og forvaltning af aktiver, der 
forvaltes af de enheder, som har fået 
overdraget gennemførelsesopgaver, samt 
om omregning af aktiver mellem euro og 
nationale valutaer.

Or. en

Ændringsforslag 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De organer, der er godkendt i henhold til 
artikel 64, må ikke foretage verificeringer 
på stedet af operationer, der omfatter 
finansielle instrumenter, som gennemføres 
i henhold til artikel 33, stk. 1, litra a). De 
modtager regelmæssige kontrolrapporter 
fra de organer, der har fået til opgave at 
gennemføre sådanne finansielle 
instrumenter.

1. Organer, der er udpeget i henhold til 
artikel 113a for EFRA,
Samhørighedsfonden, ESF og EHFF og 
artikel 72 i RDR for ELFUL, må ikke 
foretage verificeringer på stedet af 
operationer, der omfatter finansielle 
instrumenter, som gennemføres i henhold 
til artikel 33, stk. 1, litra a). De modtager 
regelmæssige kontrolrapporter fra de 
organer, der har fået til opgave at 
gennemføre sådanne finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) betalinger til endelige modtagere a) betalinger til endelige modtagere og i de 
i artikel 32, stk. 5, nævnte tilfælde 
betalinger til fordel for endelige 
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modtagere

Or. en

Ændringsforslag 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Det organ, der gennemfører fonden af 
fonde, eller de organer, der gennemfører 
de finansielle instrumenter, jf. artikel 33, 
stk. 4, litra a) og b), kan opkræve 
forvaltningsomkostninger og -gebyrer 
som omhandlet i stk. 1, litra d), og stk. 2, 
idet disse ikke må overstige de tærskler, 
der fastsættes i den delegerede retsakt, der 
er omhandlet i dette stykke. Idet 
forvaltningsomkostningerne omfatter 
direkte eller indirekte omkostningsposter, 
der refunderes ved forelæggelse af 
udgiftsbilag, skal forvaltningsgebyrer 
være relateret til en aftalt pris for leverede 
tjenesteydelser fastsat via en 
konkurrencepræget markedsproces, hvor 
det er relevant. Forvaltningsomkostninger 
og -gebyrer skal være baseret på en 
resultatbaseret beregningsmetode.
Forvaltningsomkostninger og -gebyrer 
kan omfatte ordningsgebyrer. Hvis 
ordningsgebyrerne eller en del heraf 
opkræves af de endelige modtagere, må de 
ikke angives som støtteberettigede 
udgifter.
Forvaltningsomkostninger og -gebyrer, 
herunder i forbindelse med forberedende 
arbejde med det finansielle instrument før 
undertegnelsen af den relevante 
finansieringsaftale, er støtteberettigede 
fra datoen for undertegnelse af den 
relevante finansieringsaftale.
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Kommissionen tillægges beføjelser til ved 
hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 at 
vedtage nærmere bestemmelser om 
beregning af forvaltningsomkostninger og 
-gebyrer samt om godtgørelse af 
kapitaliserede forvaltningsomkostninger 
og gebyrer for aktiebaserede instrumenter 
og mikrokreditter.

Or. en

Ændringsforslag 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) yderligere investeringer gennem samme 
eller andre finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med målene i 
programmet/programmerne.

c) yderligere investeringer gennem samme 
eller andre finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med de specifikke mål 
under en prioritet

(Note: Dette litra c) bliver til litra a) i artikel 38, stk. 1, i Parlamentets ændringsforslag).

Or. en

Ændringsforslag 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapport om gennemførelsen af finansielle 
instrumenter

Rapport om gennemførelsen af finansielle 
instrumenter

1. Forvaltningsmyndigheden sender 
Kommissionen en særlig rapport, der 
dækker de operationer, som omfatter 

1. Forvaltningsmyndigheden sender 
Kommissionen en særlig rapport, der 
dækker de operationer, som omfatter 
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finansielle instrumenter, som et bilag til 
den årlige gennemførelsesrapport.

finansielle instrumenter, som et bilag til 
den årlige gennemførelsesrapport.

2. Den rapport, der er nævnt i stk. 1, skal 
for hvert finansielt instrument omfatte 
følgende oplysninger:

2. Den rapport, der er nævnt i stk. 1, skal 
for hvert finansielt instrument omfatte 
følgende oplysninger:

a) identifikation af programmet og den 
prioritet, hvorfra der ydes støtte fra FSR-
fondene

a) identifikation af programmet og den 
prioritet eller foranstaltning, hvorfra der 
ydes støtte fra de europæiske struktur- og 
investeringsfonde

b) beskrivelse af det finansielle instrument 
og gennemførelsesordningerne

b) beskrivelse af det finansielle instrument 
og gennemførelsesordningerne

c) identifikation af de organer, som har 
fået overdraget gennemførelsesopgaver

c) identifikation af de organer, som
gennemfører finansielle instrumenter, og 
de organer, som gennemfører fonde af 
fonde, hvor det er relevant, i henhold til 
artikel 33, stk. 1, litra a), artikel 33, stk. 4, 
litra a), b) og c), og de finansielle 
formidlere, som er omhandlet i artikel 33, 
stk. 6

d) samlet støttebeløb pr. program og
prioritet eller foranstaltning til det 
finansielle instrument, der er medtaget i 
betalingsanmodninger, der er forelagt 
Kommissionen

d) samlet programbidragsbeløb pr. 
prioritet eller foranstaltning, der er betalt
til det finansielle instrument

e) samlet støttebeløb, der er udbetalt eller 
afsat til garantier af det finansielle 
instrument til de endelige modtagere pr. 
program og prioritet, der er medtaget i de 
betalingsanmodninger, der er forelagt 
Kommissionen

e) samlet støttebeløb, der er udbetalt til de 
endelige modtagere eller til fordel for 
endelige modtagere eller afsat til garantier 
af det finansielle instrument til
investeringer i de endelige modtagere samt 
påløbne forvaltningsomkostninger eller 
betalte forvaltningsgebyrer pr. program og 
prioritet

f) indtægter genereret af og 
tilbagebetalinger til det finansielle 
instrument

f) resultaterne af det finansielle 
instrument, herunder udviklingen i 
forbindelse med oprettelsen og udvælgelse 
af organer, der gennemfører det 
finansielle instrument (herunder det 
organ, som gennemfører en fond af 
fonde)
fa) rente og anden indtjening, som 
genereres med støtte fra de europæiske 
struktur- og investeringsfonde til det 
finansielle instrument, akkumulerede 
beløb for programressourcer, der 
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tilbagebetales til finansielle instrumenter 
fra investeringer eller fra frigørelsen af 
afsatte midler, herunder 
kapitaltilbagebetalinger og indtjening 
samt andre indtægter eller afkast såsom 
renter, garantigebyrer, udbytte, 
kapitalgevinster eller anden indkomst fra 
investeringer

g) multiplikatoreffekt af investeringer 
foretaget af det finansielle instrument og 
værdien af investeringer og andre 
kapitalinteresser

g) fremskridt i retning af den forventede 
gearingseffekt af investeringer foretaget af 
det finansielle instrument og værdien af 
investeringer og andre kapitalinteresser

ga) værdien af egenkapitalinvesteringer i 
forhold til de foregående år

h) det finansielle instruments bidrag til at 
nå indikatorerne for programmet og den 
pågældende prioritet.

h) det finansielle instruments bidrag til at 
nå indikatorerne for den pågældende 
prioritet eller foranstaltning.

Det kan vælges først at medtage 
oplysningerne i litra g) og h) i bilaget til 
de årlige gennemførelsesrapporter, der 
forelægges i 2017 og 2019, og i den 
endelige rapport. 
Overvågningsforpligtelserne i litra a) og 
h) finder ikke anvendelse for så vidt angår 
endelige modtagere.
2a. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3, ordninger for ensartede betingelser 
vedrørende de modeller, der skal bruges 
til overvågning og rapportering 
vedrørende finansielle instrumenter samt 
rapportering af oplysninger til 
Kommissionen.
2b. Hvert år, første gang i 2016, 
forelægger Kommissionen senest seks 
måneder efter fristen for forelæggelse af 
de årlige gennemførelsesrapporter, jf. 
artikel 101, stk. 1, for EFRA, ESF og 
Samhørighedsfonden, artikel 82 i 
ELFUL-forordningen for ELFUL og de 
relevante bestemmelser i de 
fondsspecifikke regler for EHFF, 
sammenfatninger af dataene om 
fremskridtet i forbindelse med 
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finansieringen og gennemførelsen af de 
finansielle instrumenter, som 
forvaltningsmyndighederne sender i 
overensstemmelse med denne artikel. 
Disse sammenfatninger forelægges 
Europa-Parlamentet og Rådet og 
offentliggøres.

3. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, stk. 
3, ensartede betingelser vedrørende
overvågning og levering af 
overvågningsoplysninger til 
Kommissionen, herunder vedrørende
finansielle instrumenter omhandlet i 
artikel 33, stk. 1, litra a).

3. Kommissionen sikrer ensartede 
betingelser for gennemførelsen af denne 
artikel ved at vedtage ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter 
undersøgelsesproceduren som fastlagt i 
artikel 143, stk. 3, de modeller, der skal 
bruges til rapportering vedrørende 
finansielle instrumenter til Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtægtsskabende operationer Operationer, der genererer nettoindtægter 
efter afslutningen
-1a. Denne artikel finder anvendelse på 
operationer, der genererer nettoindtægter 
efter deres afslutning. Med henblik på 
denne artikel forstås ved "nettoindtægter" 
kontante tilførsler betalt direkte af 
brugerne for de varer eller tjenesteydelser, 
der leveres i forbindelse med operationen, 
såsom afgifter, der betales direkte af 
brugerne for brug af infrastruktur eller 
salg eller leje af jord eller bygninger, eller 
betalinger for tjenesteydelser minus 
eventuelle driftsomkostninger og 
genanskaffelsesomkostninger i 
forbindelse med udstyr med kort levetid, 
der er afholdt i den tilsvarende periode. 
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Besparelser på driftsomkostninger i 
forbindelse med operationen regnes med 
til nettoindtægterne, medmindre de 
opvejes af en tilsvarende nedskæring i 
driftstilskuddene.
Hvis ikke hele investeringsudgiften er 
berettiget til medfinansiering, fordeles 
nettoindtægterne proportionalt på de 
støtteberettigede og ikke/støtteberettigede 
dele af investeringsudgiften.

1. Nettoindtægter, som vil blive genereret 
efter fuldførelsen af en operation i en 
specifik referenceperiode, bestemmes på 
forhånd ved en af de følgende metoder:

udgår

a) anvendelse af en fast procenttakst for 
indtægter ved den pågældende type 
operation

udgår

b) beregning af nettoindtægterne fra 
operationen i løbende priser under 
hensyntagen til anvendelsen af 
forureneren betaler-princippet og 
eventuelt rimelighedsbetragtninger i 
tilknytning til den pågældende 
medlemsstats relative velstand.

udgår

Note til oversætterne: Dette stykke er blevet flyttet til artikel 54, stk. 2a (nyt). Ordlyden er
blevet ændret.

De støtteberettigede udgifter til den 
operation, der skal samfinansieres, må 
ikke overstige investeringsudgiften til 
operationen i løbende priser minus 
nettoindtægterne i løbende priser bestemt 
i henhold til en af disse metoder.

udgår

Note til oversætterne: Dette stykke er ændret til artikel 54, stk. 1a (nyt). Ordlyden er blevet 
ændret.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende definitionen af den faste takst 
som omhandlet i litra a).

udgår

Note til oversætterne: Dette stykke er ændret til artikel 54, stk. 2a (nyt), litra a). Ordlyden er 
blevet ændret.
Kommissionen vedtager metoden 
omhandlet i litra b) ved hjælp af 

udgår
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gennemførelsesretsakter efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.
Note til oversætterne: Dette stykke er ændret til artikel 54, stk. 2a (nyt), litra b). Ordlyden er 
blevet ændret.

1a. De støtteberettigede udgifter til den 
operation, der skal medfinansieres af 
fondene, nedskæres på forhånd under 
hensyn til operationens potentiale for at 
skabe nettoindtægter i en specifik 
referenceperiode, der dækker både 
gennemførelsen af operationen og 
perioden efter dens afslutning.

2. Hvis det objektivt er umuligt at 
bestemme indtægterne på forhånd, 
trækkes de nettoindtægter, der er skabt i 
de første tre år efter en operations 
afslutning eller pr. 30. september 2023, 
fra de udgifter, der er anmeldt til 
Kommissionen.

udgår

Note til oversætterne: Dette stykke er blevet flyttet til artikel 54, stk. 4b (nyt). Ordlyden er 
blevet ændret.

2a. Operationens potentielle 
nettoindtægter fastsættes på forhånd ved 
hjælp af en af følgende metoder, der er 
valgt af forvaltningsmyndigheden for en 
sektor, undersektor eller operationstype:
a) Anvendelse af en fast procenttakst for 
indtægter for den sektor eller undersektor, 
der er relevant for operationen, jf. 
bilag [XXX] eller enhver anden af de 
delegerede retsakter, som der henvises til i 
det følgende.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 i 
behørigt begrundede tilfælde med henblik 
på at ændre bilaget ved at foretage 
justeringer af de faste takster, der er 
fastsat i bilag [XXX], under hensyn til 
historiske data og potentialet for 
omkostningsdækning og forureneren 
betaler-princippet, hvor det er relevant.
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Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 om 
fastlæggelse af faste takster for sektorer 
eller undersektorer inden for ikt, 
forskning, udvikling og innovation og 
energieffektivitet1. Kommissionen giver 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
om de delegerede retsakter senest den 30. 
juni 2015.
1 Kommissionens erklæring findes i 
slutningen af denne tabel
Endvidere tillægges Kommissionen
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 142 i behørigt begrundede tilfælde 
for andre sektorer eller undersektorer, 
herunder undersektorer til sektorer, end 
de i bilag [XXX] nævnte, hvis de hører ind 
under de tematiske mål i artikel 9 og 
støttes af ESI-fondene.
Anvendes denne metode, betragtes alle de 
nettoindtægter, der genereres under 
gennemførelsen og efter afslutningen af 
operationen, som medregnet ved 
anvendelsen af den faste takst og 
fratrækkes derfor ikke efterfølgende de 
støtteberettigede udgifter til operationen.

b) Beregning af diskonteret nettoindtægt 
fra operationen under hensyn til den 
referenceperiode, der er relevant for den 
sektor eller undersektor, som operationen 
finder anvendelse i, den rentabilitet, der 
normalt forventes af den pågældende 
investeringskategori, anvendelsen af 
forureneren betaler-princippet og 
eventuelt rimelighedsbetragtninger i 
tilknytning til den pågældende 
medlemsstats eller regions relative 
velstand.
Såfremt der er fastlagt en fast takst for en 
ny sektor eller undersektor gennem 
vedtagelse af en delegeret retsakt, kan en 
forvaltningsmyndighed vælge at anvende 
metoden i litra a) til nye operationer i 
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forbindelse med den pågældende sektor 
eller undersektor.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142, som 
fastlægger metoden i litra b).
Anvendes denne metode, fratrækkes de 
nettoindtægter, der genereres under 
gennemførelsen af operationen, som 
stammer fra indtægtskilder, der ikke er 
taget højde for ved fastlæggelse af 
operationens potentielle nettoindtægt, fra 
de støtteberettigede udgifter til 
operationen senest ved den endelige 
betalingsanmodning, som forelægges af 
støttemodtageren.

3. Stk. 1 og 2 finder kun anvendelse på 
operationer, hvortil de samlede udgifter 
overstiger 1 000 000 EUR.

udgår

Note til oversætterne: Dette stykke er ændret til artikel 54, stk. 4c (nyt), litra b). Ordlyden er 
blevet ændret.

3a. Den metode, som anvendes til at 
fratrække nettoindtægterne fra udgifterne 
til den operation, som er omfattet af den 
betalingsanmodning, som sendes til 
Kommissionen, fastlægges i 
overensstemmelse med nationale regler.

4. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
ESF.

udgår

Note til oversætterne: Dette stykke er ændret til artikel 54, stk. 4c (nyt), litra a). Ordlyden er 
blevet ændret.

4a. Som et alternativ til anvendelse af 
metoderne i stk. 3 kan den maksimale 
medfinansieringssats i artikel 53, stk. 1, 
på anmodning af en medlemsstat 
reduceres på tidspunktet for programmets 
vedtagelse for en prioritet eller 
foranstaltning, under hvilken alle 
operationer, som skal støttes under denne 
prioritet eller foranstaltning, kan anvende 
en ensartet fast takst i overensstemmelse 
med stk. 3, litra a). Reduktionen må ikke 
være mindre end det beløb, der beregnes 
ved at gange den maksimale EU-
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medfinansieringssats, som finder 
anvendelse i henhold til de 
fondsspecifikke regler, med den relevante 
faste takst i stk. 3, litra a).
Anvendes denne metode, betragtes alle de 
nettoindtægter, der genereres under 
gennemførelsen og efter afslutningen af 
operationen, som medregnet ved 
anvendelsen af den reducerede 
medfinansieringssats og fratrækkes derfor 
ikke efterfølgende de støtteberettigede 
udgifter til operationen.
4b. Hvis det objektivt er umuligt at 
bestemme indtægterne på forhånd i 
henhold til en af metoderne i stk. 3 eller 5, 
trækkes de nettoindtægter, der er 
genereret i de første tre år efter en 
operations afslutning eller pr. 30. 
september 2023, alt efter hvad der 
kommer først, fra de udgifter, der er 
anmeldt til Kommissionen.
4c. Stk. 1-6 finder ikke anvendelse på:
a) operationer eller dele af operationer, 
der alene støttes af ESF
b) operationer, for hvilke de samlede 
støtteberettigede udgifter inden 
anvendelsen af stk. 1-6 ikke overstiger 
1 000 000 EUR
c) bistand, der skal tilbagebetales og er 
omfattet af en forpligtelse til fuld 
tilbagebetaling, og priser
d) teknisk bistand
e) støtte til eller fra finansielle 
instrumenter
f) operationer, for hvilke den offentlige 
støtte tager form af faste beløb eller 
enhedsomkostninger med standardsatser
g) operationer, som gennemføres under 
en fælles handlingsplan
h) operationer, for hvilke støttebeløb eller 
-satser er defineret i bilag 1 til ELFUL-
forordningen.
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Uanset litra b) kan en medlemsstat, som 
anvender stk. 5, i den relevante prioritet 
eller foranstaltning medtage operationer, 
hvor de samlede støtteberettigede 
omkostninger inden anvendelsen af stk. 1-
6 ikke overstiger 1 000 000 EUR.

5. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
operationer, der er underkastet 
statsstøttereglerne, eller på støtte til eller 
fra finansielle instrumenter.

udgår

Note til oversætterne: Dette stykke er ændret til artikel 54, stk. 4c (nyt), litra e). Ordlyden er 
blevet ændret.

Or. en

Ændringsforslag 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens beføjelser og 
ansvarsområder

Kommissionens beføjelser og 
ansvarsområder

1. Kommissionen sikrer sig på grundlag af 
de foreliggende oplysninger, herunder
godkendelsesproceduren, den årlige 
forvaltningserklæring, de årlige
kontrolrapporter, den årlige
revisionsudtalelse og den årlige 
gennemførelsesrapport og revisioner 
foretaget af nationale organer og EU-
organer, at medlemsstaterne har indført 
forvaltnings- og kontrolsystemer, der er i 
overensstemmelse med denne forordning
og de fondsspecifikke regler, og at disse 
systemer fungerer effektivt under 
gennemførelsen af programmerne.

1. Kommissionen sikrer sig på grundlag af 
de foreliggende oplysninger, herunder
oplysninger om udpegelse af organer, som 
er ansvarlige for forvaltning og kontrol, 
dokumenter, som hvert år fremlægges af
de udpegede organer, jf. 
finansforordningens artikel 59, stk. 5,
kontrolrapporter, årlige
gennemførelsesrapporter og revisioner 
foretaget af nationale organer og EU-
organer, at medlemsstaterne har indført 
forvaltnings- og kontrolsystemer, der er i 
overensstemmelse med denne forordning 
og de fondsspecifikke regler, og at disse 
systemer fungerer effektivt under 
gennemførelsen af programmerne.

2. Uden at dette berører medlemsstaternes 
revisioner, kan tjenestemænd ved 

2. Tjenestemænd ved Kommissionen eller 
bemyndigede kommissionsrepræsentanter
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Kommissionen eller bemyndigede 
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 program eller en del 
heraf fungerer effektivt, operationer og 
vurdering af, om den finansielle 
forvaltning af operationer eller 
programmer er forsvarlig. Medlemsstatens 
embedsmænd eller bemyndigede 
repræsentanter kan deltage i sådanne 
revisioner.

kan efter at have givet den kompetente 
nationale myndighed mindst 12 dages
varsel herom, med undtagelse af 
hastesager, foretage revisioner eller 
kontrol på stedet. Kommissionen 
overholder proportionalitetsprincippet ved 
at tage hensyn til behovet for at undgå 
uberettiget overlapning af revisioner eller 
kontroller foretaget af medlemsstaterne, 
risikoniveauet for EU's budget og behovet 
for at minimere de administrative byrder 
for støttemodtageren i overensstemmelse 
med de fondsspecifikke regler. Sådanne 
revisioner eller kontroller kan bl.a. omfatte 
verificering af, om forvaltnings- og 
kontrolsystemerne i et program eller en del 
heraf fungerer effektivt, operationer og 
vurdering af, om den finansielle 
forvaltning af operationer eller 
programmer er forsvarlig. Medlemsstatens 
embedsmænd eller bemyndigede 
repræsentanter kan deltage i sådanne 
revisioner eller kontroller.

Kommissionens tjenestemænd eller 
bemyndigede kommissionsrepræsentanter, 
der har den behørige beføjelse til at 
foretage revision på stedet, skal have 
adgang til alle fortegnelser, dokumenter og 
metadata, uanset hvilket medium de er 
lagret på, vedrørende operationer støttet af
FSR-fondene eller forvaltnings- og 
kontrolsystemerne. Medlemsstaterne 
udleverer genparter af disse fortegnelser, 
dokumenter og metadata til Kommissionen 
efter anmodning.

Kommissionens tjenestemænd eller 
bemyndigede kommissionsrepræsentanter, 
der har den behørige beføjelse til at 
foretage revision eller kontrol på stedet, 
skal have adgang til alle nødvendige
fortegnelser, dokumenter og metadata, 
uanset hvilket medium de er lagret på, 
vedrørende operationer støttet af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde
eller forvaltnings- og kontrolsystemerne. 
Medlemsstaterne udleverer genparter af 
disse fortegnelser, dokumenter og metadata 
til Kommissionen efter anmodning.

Beføjelserne fastsat i dette stykke berører 
ikke anvendelsen af nationale 
bestemmelser, ifølge hvilke visse 
handlinger er forbeholdt 
myndighedspersoner, der er specifikt 
udpeget efter national lov. Kommissionens 
tjenestemænd eller bemyndigede 
kommissionsrepræsentanter deltager bl.a. 
ikke i besøg på privat bopæl eller formel 
udspørgning af personer inden for 
rammerne af national lovgivning. De skal 

Beføjelserne fastsat i dette stykke berører 
ikke anvendelsen af nationale 
bestemmelser, ifølge hvilke visse 
handlinger er forbeholdt 
myndighedspersoner, der er specifikt 
udpeget efter national lov. Kommissionens 
tjenestemænd eller bemyndigede 
kommissionsrepræsentanter deltager bl.a. 
ikke i besøg på privat bopæl eller formel 
udspørgning af personer inden for 
rammerne af national lovgivning. De skal 
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dog have adgang til de oplysninger, der 
således tilvejebringes.

dog have adgang til de oplysninger, der 
således tilvejebringes, uden at tilsidesætte 
nationale domstoles kompetencer og 
under fuld overholdelse af de berørte 
retssubjekters grundlæggende rettigheder.

3. Kommissionen kan kræve, at en 
medlemsstat træffer de fornødne 
foranstaltninger for at sikre, at deres 
forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer 
effektivt, eller at udgifterne er korrekte, i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler.

3. Kommissionen kan kræve, at en 
medlemsstat træffer de fornødne 
foranstaltninger for at sikre, at deres 
forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer 
effektivt, eller at udgifterne er korrekte i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler.

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 25 % af strukturfondsmidlerne
til de mindre udviklede regioner, 40 % til 
overgangsregionerne og 52 % for mere 
udviklede regioner i hver medlemsstat 
tildeles ESF. Støtten til en medlemsstat 
via [instrumentet for fødevarer til socialt 
dårligt stillede] anses i denne bestemmelse 
for at udgøre en andel af de 
strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

3. For at sikre at der er tilstrækkelige 
investeringer, der rettes mod 
ungdomsbeskæftigelse, arbejdstageres 
mobilitet, viden, social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom, skal den andel 
af strukturfondenes ressourcer, som er 
tilgængelige til programmering af 
operationelle programmer under målet 
om investeringer i vækst og beskæftigelse, 
som tildeles ESF i hver enkelt 
medlemsstat, ikke være lavere end den 
tilsvarende ESF-andel for den 
medlemsstat, som er observeret i de 
operationelle programmer under 
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konvergensmålet og målet om regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse i 
perioden 2007-2013. Til denne andel skal 
føjes et ekstra beløb for hver medlemsstat, 
som fastlægges i henhold til metoden i 
bilag IIIc, for at sikre, at ESF's andel i 
procent af de samlede kombinerede 
ressourcer til strukturfondene og 
Samhørighedsfonden på EU-plan, uden 
støtte fra Samhørighedsfonden til 
transportinfrastruktur under Connecting 
Europe-faciliteten i artikel 84, stk. 4, og 
støtte fra strukturfondene til bistand til de 
socialt dårligst stillede, jf. artikel 84, 
stk. 5, i medlemsstaterne, ikke er mindre 
end 23,1 %. Investeringer fra ESF til 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet anses i 
denne bestemmelse for at udgøre en andel 
af de strukturfondsmidler, der tildeles ESF.

Or. en

Ændringsforslag 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 91

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger, der skal forelægges 
Kommissionen

Oplysninger, der er nødvendige med 
henblik på godkendelse af store projekter

1. Medlemsstaten eller
forvaltningsmyndigheden forelægger 
Kommissionen følgende oplysninger om 
store projekter, så snart det forberedende 
arbejde er afsluttet:

1. Inden et stort projekt godkendes, sikrer
forvaltningsmyndigheden, at følgende 
oplysninger foreligger:

a) oplysninger om det organ, der skal have 
ansvaret for gennemførelsen af det store 
projekt, og dets kapacitet

a) det organ, der skal have ansvaret for 
gennemførelsen af det store projekt, og 
dets kapacitet

b) en beskrivelse af og oplysninger om
investeringen og dens lokalisering

b) en beskrivelse af investeringen og dens 
lokalisering

c) samlede udgifter og samlede c) samlede udgifter og samlede 
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støtteberettigede udgifter under 
hensyntagen til artikel 54

støtteberettigede udgifter under 
hensyntagen til artikel 54

d) oplysninger om de feasibility-
undersøgelser, der er foretaget, herunder en 
analyse af alternativer, resultater og 
uafhængig kvalitetskontrol

d) feasibility-undersøgelser, der er 
foretaget, herunder en analyse af 
alternativer, og resultater

e) en cost-benefit-analyse, herunder en 
økonomisk og finansiel analyse, og en 
risikovurdering

e) en cost-benefit-analyse, herunder en 
økonomisk og finansiel analyse, og en 
risikovurdering

f) en analyse af miljøvirkningerne under 
hensyntagen til behovene for modvirkning 
af og tilpasning til klimaforandringer og 
modstandsdygtighed over for katastrofer

f) en analyse af miljøvirkningerne under 
hensyntagen til behovene for modvirkning 
af og tilpasning til klimaforandringer og 
modstandsdygtighed over for katastrofer

g) overensstemmelse med de relevante 
prioriterede felter i det eller de pågældende 
operationelle programmer og det 
forventede bidrag til at nå de specifikke 
mål for de prioriterede felter

g) overensstemmelse med de relevante 
prioriterede felter i det eller de pågældende 
operationelle programmer og det 
forventede bidrag til at nå de specifikke 
mål for de prioriterede felter og det 
forventede bidrag til den socioøkonomiske 
udvikling

h) finansieringsplanen, som skal vise de 
samlede planlagte finansielle midler og den 
planlagte støtte fra fondene, EIB og alle 
andre finansieringskilder sammen med 
fysiske og finansielle indikatorer for 
overvågning af fremskridt under 
hensyntagen til de identificerede risici

h) finansieringsplanen, som skal vise de 
samlede planlagte finansielle midler og den 
planlagte støtte fra fondene, EIB og alle 
andre finansieringskilder sammen med 
fysiske og finansielle indikatorer for 
overvågning af fremskridt under 
hensyntagen til de identificerede risici

i) en tidsplan for det store projekts 
gennemførelse og, hvis 
gennemførelsesperioden forventes at 
overskride programmeringsperioden, de 
faser, som der anmodes om støtte fra 
fondene til i programmeringsperioden 
2014-2020.

i) en tidsplan for det store projekts 
gennemførelse og, hvis 
gennemførelsesperioden forventes at 
overskride programmeringsperioden, de 
faser, som der anmodes om støtte fra 
fondene til i programmeringsperioden 
2014-2020.

Kommissionen fastlægger vejledende 
retningslinjer for den metode, der skal 
anvendes til at udføre den cost-benefit-
analyse, der er omhandlet i litra e) ovenfor, 
efter proceduren i artikel 143, stk. 2.

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter vedrørende den 
metode, der baseret på anerkendt bedste 
praksis skal anvendes til at udføre den 
cost-benefit-analyse, der er omhandlet i 
litra e), efter proceduren i artikel 143, stk. 
2.

På initiativ af en medlemsstat kan 
oplysningerne i artikel 91, litra a)-i), 
vurderes af uafhængige eksperter med 
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teknisk bistand fra Kommissionen eller af 
andre uafhængige eksperter efter aftale 
med Kommissionen. I andre tilfælde 
forelægger medlemsstaten Kommissionen 
oplysningerne i artikel 91, litra a)-i), så 
snart de foreligger.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 om 
fastsættelse af den metode, der skal 
anvendes til at udføre kvalitetskontrol af 
store projekter.

Formatet for de oplysninger om store 
projekter, der skal forelægges, udformes i 
overensstemmelse med den model, der 
fastlægges af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i Artikel 143, 
stk. 2.

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om fastlæggelse 
af formatet for indsendelse af de 
oplysninger, der er omhandlet i litra a)-i) i 
første afsnit. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i Artikel 143, 
stk. 2.

2. Store projekter, der forelægges for 
Kommissionen med henblik på 
godkendelse, skal være indeholdt i listen 
over store projekter i et operationelt 
program. Listen skal tages op til revision 
af medlemsstaten eller 
forvaltningsmyndigheden to år efter 
vedtagelsen af et operationelt program og 
kan efter anmodning fra medlemsstaten 
justeres efter proceduren artikel 26, stk. 2, 
navnlig for at medtage store projekter 
med forventet fuldendelse inden 
udgangen af 2022.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Forslag til forordning
Artikel 92

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bedømmer det store 
projekt på grundlag af oplysningerne 
omhandlet i artikel 91 for at afgøre, om 
den foreslåede støtte fra fondene er 
berettiget.

1. Såfremt en kvalitetskontrol fra 
uafhængige eksperter giver det store 
projekt en positiv bedømmelse på grundlag 
af deres vurdering af oplysningerne 
omhandlet i artikel 91, kan 
medlemsstaterne fortsætte med 
udvælgelsen af det store projekt i 
overensstemmelse med artikel 114, stk. 3. 
Forvaltningsmyndigheden underretter 
Kommissionen om det udvalgte store 
projekt. Underretningen skal indeholde 
følgende:
a) det i artikel 114, stk. 3, litra c), 
omhandlede dokument, der fastlægger: 
i) det organ, der skal have ansvaret for 
gennemførelsen af det store projekt
ii) en beskrivelse af investeringen, dens 
lokalisering, tidsplan og det store projekts 
forventede bidrag til målene i de(t) 
pågældende prioriterede felt(er)
iii) samlede udgifter og samlede 
støtteberettigede udgifter under 
hensyntagen til artikel 54 og
iv) finansieringsplanen og de fysiske og 
finansielle indikatorer for overvågning af 
fremskridt under hensyntagen til de 
identificerede risici
b) de uafhængige eksperters 
kvalitetskontrol, som klart angiver, om 
investeringen er gennemførlig og 
økonomisk bæredygtig for det store 
projekt.
Det finansielle bidrag til det store projekt, 
som medlemsstaten har valgt, anses for at 
være godkendt af Kommissionen, såfremt 
der ikke træffes en afgørelse ved hjælp af 
en gennemførelsesretsakt om afvisning af 
det finansielle bidrag senest tre måneder 
efter underretningsdatoen. Kommissionen 
skal kun afvise det finansielle bidrag, hvis 
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der er identificeret en betydelig svaghed i 
forbindelse med den uafhængige 
kvalitetskontrol.
Kommissionen fastlægger formatet for 
underretningen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

2. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt senest tre 
måneder efter datoen for forelæggelse af 
oplysninger om godkendelse af et stort 
projekt i henhold til artikel 91. I denne 
afgørelse fastlægges den fysiske genstand, 
det beløb, som medfinansieringssatsen for 
det prioriterede felt finder anvendelse på, 
fysiske og finansielle indikatorer for 
overvågning af fremskridt og det store 
projekts forventede bidrag til målene i 
de(t) pågældende prioriterede felt(er).

2. I andre tilfælde bedømmer
Kommissionen det store projekt på 
grundlag af de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 91, for at afgøre, om 
det finansielle bidrag, som der er ansøgt 
om til det store projekt udvalgt af 
forvaltningsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 114, stk. 3, 
er berettiget. Kommissionen vedtager en 
afgørelse om godkendelse af det endelige 
bidrag til det udvalgte store projekt i form 
af en gennemførelsesretsakt senest tre 
måneder efter datoen for forelæggelse af de
oplysninger, der er omhandlet i artikel 91.

En godkendelsesafgørelse er betinget af, at 
den første bygge- og anlægskontrakt er 
indgået senest to år efter datoen for
afgørelsen.

Kommissionens godkendelse i henhold til 
92, stk. 1, og 92, stk. 2, er betinget af, at 
den første bygge- og anlægskontrakt er 
indgået eller i forbindelse med 
operationer, der gennemføres under PPP-
strukturer, underskrivelsen af PPP-
kontrakten mellem den offentlige 
myndighed og det privatretlige organ
senest tre år efter datoen for godkendelsen.
Efter en behørigt begrundet anmodning 
fra medlemsstaten, navnlig i forbindelse 
med forsinkelser, der skyldes 
administrative og retlige procedurer i 
forbindelse med gennemførelsen af store 
projekter, og som indgives inden for den 
treårige periode, kan Kommissionen 
vedtage en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt om forlængelse af 
perioden med højst to år.

3. Hvis Kommissionen afviser at yde støtte 
fra fondene til et givent stort projekt, giver 
den medlemsstaten en begrundelse herfor
inden for den tidsfrist, der er fastsat i stk. 

3. Hvis Kommissionen ikke godkender det 
finansielle bidrag til det udvalgte store
projekt, giver den en begrundelse herfor i 
sin afgørelse.
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2.

3a. De store projekter, der er meddelt 
Kommissionen i henhold til stk. 1, eller 
forelagt med henblik på godkendelse i 
henhold til stk. 2, skal opføres på listen 
over store projekter i et operationelt 
program.

4. Udgifter til store projekter medtages 
ikke i betalingsanmodninger før 
Kommissionens vedtagelse af en 
godkendelsesafgørelse.

4. Udgifter til et stort projekt kan 
medtages i en betalingsanmodning efter 
den underretning, der er omhandlet i 
stk. 1 i denne artikel, eller efter den 
forelæggelse med henblik på godkendelse, 
der er omhandlet i stk. 2. Hvis 
Kommissionen ikke godkender det store 
projekt, som medlemsstaten har udvalgt, 
skal udgiftsoversigten efter vedtagelse af 
Kommissionens afgørelse ændres i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 92 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 92a 
Afgørelse om et stort projekt, der er 
genstand for en gradvis gennemførelse
1. Uanset artikel 91, stk. 1, tredje afsnit, 
og artikel 92, stk. 1 og 2, finder 
procedurerne i denne artikel anvendelse 
på en operation, der opfylder følgende 
betingelser:
a) Operationen består af den anden eller 
efterfølgende fase af et stort projekt under 
den foregående programmeringsperiode, 
hvor den eller de foregående faser blev 
godkendt af Kommissionen senest den 31. 
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december 2015 i henhold til Rådets 
forordning (EF) nr. 1083/2006 eller, for 
de medlemsstater, der tiltrådte Unionen 
efter den 1. januar 2013, den 31. 
december 2016.
b) De samlede støtteberettigede udgifter til 
alle faser af det store projekt overstiger de 
respektive niveauer, der er fastlagt i 
artikel 90.
c) Kommissionens vurdering heraf under 
den foregående programmeringsperiode 
omfattede alle planlagte faser.
d) Der er ingen væsentlige ændringer i de 
oplysninger om det store projekt, der 
henvises til i artikel 91, stk. 1, i forhold til 
oplysningerne i ansøgningen vedrørende 
det store projekt, der blev fremlagt i 
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006, navnlig for så vidt angår de 
samlede støtteberettigede udgifter.
e) Den fase af det store projekt, der skal 
gennemføres under den foregående 
programmeringsperiode, er eller vil kunne 
anvendes til de tilsigtede formål som 
præciseret i Kommissionens afgørelse 
inden fristen for fremlæggelse af 
afslutningsdokumenterne for det eller de 
relevante operationelle programmer.
2. Medlemsstaterne kan igangsætte 
udvælgelsen af det store projekt i 
overensstemmelse med artikel 114, stk. 3, 
og fremlægge en meddelelse, der 
indeholder alle de elementer, der er anført 
i artikel 92, stk. 1, litra a), sammen med 
en bekræftelse af, at betingelsen i stk. 1, 
litra d), er opfyldt. Der stilles ikke krav om 
uafhængige eksperters kvalitetskontrol af 
oplysningerne.
3. Det finansielle bidrag til det store 
projekt, som medlemsstaten har valgt, 
anses for at være godkendt af 
Kommissionen, såfremt der ikke træffes 
en afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om afvisning af det 
finansielle bidrag til det store projekt 
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senest tre måneder efter 
underretningsdatoen. Kommissionen 
afviser kun det finansielle bidrag, hvis der 
er foretaget substansændringer i de 
oplysninger, der henvises til i stk. 1, litra 
d), eller hvis det store projekt ikke er i 
overensstemmelse med det relevante 
prioriterede felt for det eller de 
pågældende operationelle programmer.
4. Bestemmelserne i artikel 92, stk. 3-6, 
finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 108

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Teknisk bistand på Kommissionens 
initiativ

Teknisk bistand på Kommissionens 
initiativ

Fondene kan yde støtte til teknisk bistand 
op til et loft på 0,35 % af deres respektive 
årlige tildeling.

Fondene kan i overensstemmelse med 
fradragene i artikel 83, stk. 3, yde støtte til 
teknisk bistand op til et loft på 0,35 % af 
deres respektive årlige tildeling.

Or. en

Ændringsforslag 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 109

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Teknisk bistand fra medlemsstaterne Teknisk bistand fra medlemsstaterne

1. Hver af fondene kan finansiere 1. Størrelsen af de fondsmidler, der 
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tekniske bistandsoperationer, der er 
støtteberettigede under de øvrige fonde.
Størrelsen af de fondsmidler, der afsættes 
til teknisk bistand kan højst udgøre 4 % af 
de samlede fondsmidler, der er afsat til 
operationelle programmer under hver 
regionskategori under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse.

afsættes til teknisk bistand kan højst 
udgøre 4 % af de samlede fondsmidler, der 
er afsat til operationelle programmer i en 
medlemsstat under hver regionskategori, 
hvor det er relevant, under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse.

1a. Hver af fondene kan støtte tekniske 
bistandsoperationer, der er 
støtteberettigede under de øvrige fonde. 
Tildelingen til teknisk bistand fra en fond 
må ikke overstige 10 % af den samlede 
tildeling fra den pågældende fond til 
operationelle programmer i en 
medlemsstat under hver regionskategori, 
hvor det er relevant, under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse, jf. 
dog stk. 1.
1b. Uanset artikel 60, stk. 1 og 2, kan der 
gennemføres tekniske bistandsoperationer 
uden for programområdet, men inden for 
Unionen, forudsat at operationerne 
kommer det operationelle program til 
gode, eller i tilfælde af et operationelt 
program for teknisk bistand kommer de 
andre berørte programmer til gode.
1c. Når tildelingerne fra strukturfondene, 
jf. stk. 1, anvendes til at støtte tekniske 
bistandsoperationer, der vedrører mere 
end én regionskategori, kan der 
gennemføres udgifter vedrørende 
operationerne under en prioritetsakse, 
som kombinerer forskellige 
regionskategorier, ligesom der kan 
anvendes et pro rata-grundlag, der tager 
højde for tildelingen under hver 
regionskategori som en andel af den 
samlede tildeling til den pågældende 
medlemsstat.
1d. Det beløb, der afsættes til teknisk 
bistand, kan, uanset stk. 1, øges til 6 % 
eller 50 000 000 EUR, afhængigt af hvad 
der er lavest, når de samlede fondsmidler, 
der tildeles en medlemsstat under målet 
om investeringer i vækst og beskæftigelse, 
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udgør op til 1 mia. EUR.
2. Teknisk bistand tager form af et 
prioriteret felt, som finansieres via én fond, 
inden for et operationelt program eller et 
særligt operationelt program.

2. Teknisk bistand tager form af et 
prioriteret felt, som finansieres via én fond, 
inden for et operationelt program eller et 
særligt operationelt program, eller begge.

3. Tildelingen til teknisk bistand fra en 
fond må ikke overstige 10 % af den 
samlede tildeling fra den pågældende 
fond til operationelle programmer i en 
medlemsstat under hver regionskategori 
under målet om investeringer i vækst og 
beskæftigelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 3 og 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medfinansieringssatsen for hvert 
prioriteret felt for operationelle 
programmer under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse må højst udgøre:

3. Medfinansieringssatsen for hvert 
prioriteret felt for operationelle 
programmer under målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse må højst udgøre:

a) 85 % for Samhørighedsfonden a) 85 % for Samhørighedsfonden

b) 85 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater, hvis gennemsnitlige BNP 
pr. indbygger i perioden 2007-2009 var 
under 85 % af gennemsnittet i EU-27 i 
den samme periode, og for regionerne i 
den yderste periferi

b) 85 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater, for regionerne i den yderste 
periferi, herunder yderligere finansiering, 
og for medlemsstater, der består af en 
enkelt NUTS 2-region, som er 
støtteberettiget under overgangsordningen 
for Samhørighedsfonden, den 1. januar 
2014

c) 80 % for de mindre udviklede regioner i 
medlemsstater ikke omhandlet i litra b), 
som pr. 1. januar 2014 er støtteberettigede
i henhold til Samhørighedsfondens 
overgangsordning

c) 80 % for overgangsregionerne og for
regioner, som var berettiget til 
overgangsstøtte i henhold til artikel 8, 
stk. 1, i Rådets forordning (EF) 
nr. 1083/2006

d) 75 % for de mindre udviklede regioner udgår
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i medlemsstater ikke omhandlet i litra b) 
og c) og for alle regioner, hvis BNP pr. 
indbygger i perioden 2007-2013 var 
mindre end 75 % af EU-25-gennemsnittet 
i referenceperioden, men hvis BNP pr. 
indbygger er vokset til over 75 % af EU-
27-gennemsnittet
e) 60 % for overgangsregionerne bortset 
fra dem, der er omhandlet i litra d)

udgår

f) 50 % i mere udviklede regioner bortset 
fra dem, der er omhandlet i litra d).

f) 50 % i mere udviklede regioner bortset 
fra dem, der er omhandlet i litra c).

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
må højst udgøre 75 %.

Medfinansieringssatsen for hvert prioriteret 
felt for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
må højst udgøre 85 %.

4. Medfinansieringssatsen for den 
supplerende tildeling i henhold til artikel 
84, stk. 1, litra e), må højst udgøre 50 %.

4. Medfinansieringssatsen for den 
supplerende tildeling til NUTS 2-regioner, 
der opfylder kriterierne i artikel 2 i 
protokol 6 til traktaten om Østrigs, 
Finlands og Sveriges tiltrædelse, udgør
højst 50 %.

Samme medfinansieringssats gælder for 
den supplerende tildeling i henhold til 
artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
.../2012 [ETS-forordningen].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 112

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes ansvarsområder Medlemsstaternes ansvarsområder
1. Medlemsstaterne sikrer, at forvaltnings-
og kontrolsystemerne for de operationelle 
programmer er blevet etableret efter artikel 
62 og 63.

1. Medlemsstaterne sikrer, at forvaltnings-
og kontrolsystemerne for de operationelle 
programmer er blevet etableret efter artikel 
62 og 63.

2. Medlemsstaterne forebygger, afslører og 2. Medlemsstaterne forebygger, afslører og 
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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.

korrigerer uregelmæssigheder og inddriver 
uretmæssigt udbetalte beløb, inkl. 
eventuelle morarenter. De giver 
Kommissionen meddelelse om 
uregelmæssigheder, der overstiger 10 000 
EUR i bidrag fra fondene, og holder den 
underrettet om eventuel betydelig 
udvikling med hensyn til administrative og 
retlige skridt i den forbindelse.

Medlemsstaterne giver ikke 
Kommissionen meddelelse om 
uregelmæssigheder i følgende tilfælde:
a) tilfælde, hvor uregelmæssigheden 
udelukkende består i hel eller delvis 
manglende gennemførelse af en 
operation, som indgår i det 
medfinansierede operationelle program, 
på grund af støttemodtagerens konkurs
b) tilfælde, der af modtageren frivilligt 
bringes til forvaltningsmyndighedens eller 
attesteringsmyndighedens kendskab, før 
de selv har opdaget den, uanset om det 
offentlige bidrag allerede er udbetalt
c) tilfælde, der opdages og korrigeres af 
forvaltningsmyndigheden eller 
attesteringsmyndigheden, før den 
pågældende udgift er medtaget i den 
udgiftsoversigt, der forelægges for 
Kommissionen.
I alle andre tilfælde, navnlig de tilfælde, 
der går forud for en konkurs, eller i 
tilfælde af mistanke om svig, meddeles de 
opdagede uregelmæssigheder sammen 
med de dertil knyttede forebyggende og 
korrigerende foranstaltninger til 
Kommissionen.

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.

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.
Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
inddrive et uretmæssigt udbetalt beløb, 
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hvis det beløb, der skal inddrives fra 
modtageren, uden renter ikke overstiger 
250 EUR i bidrag fra fondene.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende nærmere bestemmelser om de 
medlemsstatsforpligtelser, der er fastsat i 
dette stykke.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende yderligere nærmere 
bestemmelser om kriterierne for at 
fastlægge, hvilke sager om 
uregelmæssighed der skal rapporteres, de 
data, der skal oplyses, og de betingelser og 
procedurer, som skal anvendes til at 
bestemme, om uinddrivelige beløb skal 
godtgøres af medlemsstaterne.

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 143, stk. 
2, hvori hyppigheden af rapporterne 
angives samt det anvendte 
rapporteringsformat.

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
udvekslinger af oplysninger mellem 
støttemodtagerne og
forvaltningsmyndigheder, 
attesteringsmyndigheder, 
revisionsmyndigheder og bemyndigede 
organer senest den 31. december 2014 kan 
gennemføres udelukkende ved hjælp af 
elektroniske dataudvekslingssystemer.

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
udvekslinger af oplysninger mellem 
støttemodtagerne og en 
forvaltningsmyndighed, en 
attesteringsmyndighed, en 
revisionsmyndighed og bemyndigede 
organer senest den 31. december 2015 kan 
gennemføres ved hjælp af elektroniske 
dataudvekslingssystemer.

Systemerne skal fremme interoperabilitet 
med nationale rammer og EU-rammer og 
give støttemodtagere mulighed for kun én 
gang at skulle fremlægge de oplysninger, 
der er omhandlet i første afsnit.

Systemerne skal fremme interoperabilitet 
med nationale rammer og EU-rammer og 
give støttemodtagere mulighed for kun én 
gang at skulle fremlægge de oplysninger, 
der er omhandlet i første afsnit.

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter nærmere 
bestemmelser om udvekslingen af 
oplysninger i henhold til dette stykke. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
143, stk. 3.

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter nærmere 
bestemmelser om udvekslingen af 
oplysninger i henhold til dette stykke. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
143, stk. 3.

Første, andet og tredje afsnit finder ikke 
anvendelse på EHFF.

Første, andet og tredje afsnit finder ikke 
anvendelse på EHFF.
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Or. en

Ændringsforslag 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 8, 9 og 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter efter artikel 142 vedrørende 
nærmere bestemmelser om udvekslingen 
af oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, 
litra d).

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
142 vedrørende nærmere bestemmelser om 
oplysninger i relation til de data, som skal 
registreres og lagres i elektronisk form i 
det overvågningssystem, som er etableret i 
henhold til stk. 2, litra d).

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, der fastlægger 
de tekniske specifikationer for det system, 
som etableres i henhold til artikel 2, litra 
d). Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages i overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren, der er nævnt i 
artikel 143, stk. 3.

9. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter efter artikel 142 vedrørende
bestemmelserne om revisionssporet, der er 
omhandlet i stk. 4, litra d).

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter efter
artikel 142 vedrørende de detaljerede 
minimumskrav for revisionssporet, der er 
omhandlet i stk. 4, litra d), med hensyn til 
de posteringer, der skal føres, og den 
dokumentation, som 
attesteringsmyndigheden, 
forvaltningsmyndigheden, de 
bemyndigede organer og støttemodtagerne 
skal opbevare.

10. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter modellen til den 
forvaltningserklæring, der er omhandlet i 
stk. 4, litra e). Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i Artikel 143, 
stk. 2.

101. Kommissionen vedtager
gennemførelsesretsakter efter 
rådgivningsproceduren i artikel 143, 
stk. 2, om fastlæggelse af ensartede 
betingelser for modellen til den 
forvaltningserklæring, der er omhandlet i 
stk. 4, litra e), i denne artikel.
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1 Note: Den korrekte sproglige 
formulering af bestemmelserne om 
gennemførelsesretsakter skal drøftes efter 
indgivelse af bidrag. Bidrag fra hvem?

Or. en

Ændringsforslag 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Artikel 116

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisionsmyndighedens funktioner Revisionsmyndighedens funktioner

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

1. Revisionsmyndigheden sikrer, at der 
foretages revision af, at forvaltnings- og
kontrolsystemet for de operationelle 
programmer fungerer hensigtsmæssigt,
og af et passende udsnit af operationer på 
grundlag af de anmeldte udgifter.

De anmeldte udgifter revideres på 
grundlag af en repræsentativ stikprøve og 
som hovedregel baseret på statistiske 
metoder til indsamling af stikprøver.
Der kan anvendes en ikke-statistisk 
metode til indsamling af stikprøver til 
revisionsmyndighedens professionelle 
vurdering i behørigt begrundede tilfælde 
og under alle omstændigheder, når 
antallet af operationer for et regnskabsår 
er utilstrækkeligt til, at der kan gøres brug 
af en statistisk metode.
I sådanne tilfælde skal stikprøvens 
størrelse være tilstrækkelig til at give 
revisionsmyndigheden mulighed for at 
udarbejde en gyldig revisionserklæring i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 59, stk. 5, 
litra b).
Den ikke-statistiske metode til indsamling 
af stikprøver skal dække mindst 5 % af de 
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operationer, for hvilke udgifter er anmeldt 
til Kommissionen i et regnskabsår, og 
10 % af de udgifter, som er anmeldt til 
Kommissionen i et regnskabsår.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 med 
henblik på at fastsætte, hvilke betingelser 
sådanne revisioner skal opfylde.

udgår

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

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

3. Revisionsmyndigheden sikrer, at der i 
revisionsarbejdet tages hensyn til 
internationalt anerkendte revisionsstandarder.

3. Revisionsmyndigheden sikrer, at der i 
revisionsarbejdet tages hensyn til 
internationalt anerkendte revisionsstandarder.

4. Revisionsmyndigheden skal senest seks
måneder efter vedtagelsen af et 
operationelt program udarbejde en 
revisionsstrategi for udførelsen af 
revisioner. I revisionsstrategien fastlægges 
revisionsmetodologien, stikprøvemetoden 
vedrørende revisioner af operationer og 
planlægning af revisioner i forbindelse med 
det aktuelle regnskabsår og de 
efterfølgende to regnskabsår. 
Revisionsstrategien ajourføres årligt fra 
2016 til og med 2022. I de tilfælde, hvor 
der anvendes et fælles forvaltnings- og 
kontrolsystem for flere operationelle 
programmer, kan der udarbejdes én 
revisionsstrategi for de pågældende 
operationelle programmer. 
Revisionsmyndigheden forelægger 
revisionsstrategien for Kommissionen efter 
anmodning.

4. Revisionsmyndigheden skal senest otte 
måneder efter vedtagelsen af et 
operationelt program udarbejde en 
revisionsstrategi for udførelsen af 
revisioner. I revisionsstrategien fastlægges 
revisionsmetodologien, stikprøvemetoden 
vedrørende revisioner af operationer og 
planlægning af revisioner i forbindelse med 
det aktuelle regnskabsår og de 
efterfølgende to regnskabsår. 
Revisionsstrategien ajourføres årligt fra 
2016 til og med 2022. I de tilfælde, hvor 
der anvendes et fælles forvaltnings- og 
kontrolsystem for flere operationelle 
programmer, kan der udarbejdes én 
revisionsstrategi for de pågældende 
operationelle programmer. 
Revisionsmyndigheden forelægger 
revisionsstrategien for Kommissionen efter 
anmodning.

5. Revisionsmyndigheden udarbejder: 5. Revisionsmyndigheden udarbejder:

i) en revisionserklæring om årsregnskabet 
for det foregående regnskabsår, som 
omhandler årsregnskabets 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, forvaltnings- og 
kontrolsystemets funktionsmåde og de 
underliggende transaktioners lovlighed og 

i) en revisionserklæring jf. 
finansforordningens artikel 59, stk. 5, 
litra b)
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formelle rigtighed
ii) en årlig kontrolrapport med angivelse af
resultaterne af de revisioner, der er 
foretaget i løbet af det foregående 
regnskabsår.

ii) en kontrolrapport med angivelse af de 
vigtigste resultater, herunder mangler, der 
er konstateret ved forvaltnings- og 
kontrolsystemet, af de revisioner, der er 
foretaget i henhold til artikel 116, stk. 1 
samt de foreslåede og gennemførte 
korrigerende foranstaltninger.

Rapporten omhandlet i nr. ii) skal 
beskrive de mangler, der er konstateret 
ved forvaltnings- og kontrolsystemet og 
eventuelle korrigerende foranstaltninger, 
der er truffet eller foreslås truffet.

udgår

I de tilfælde, hvor der anvendes et fælles 
forvaltnings- og kontrolsystem for flere 
operationelle programmer, kan de 
oplysninger, der kræves i nr. ii), samles i 
en enkelt rapport.

I de tilfælde, hvor der anvendes et fælles 
forvaltnings- og kontrolsystem for flere 
operationelle programmer, kan de 
oplysninger, der kræves i nr. ii), samles i 
en enkelt rapport.

6. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter modellerne til 
revisionsstrategien, revisionserklæringen 
og den årlige kontrolrapport samt 
metodologi for den stikprøvemetode, der 
er omhandlet i stk. 4. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, stk.
3.

6. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter modellerne til 
revisionsstrategien, revisionserklæringen 
og kontrolrapporten. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, stk.
2.

6a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 for at 
fastsætte anvendelsesområdet for og 
indholdet af revisioner af operationer og 
regnskaber samt metodologien for 
udvælgelse af den stikprøvemetode, der er 
omhandlet i stk. 1.

7. Kommissionen vedtager efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3, gennemførelsesbestemmelser om
anvendelsen af data indsamlet under 
revisioner foretaget af tjenestemænd ved 
Kommissionen eller bemyndigede 
kommissionsrepræsentanter.

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 142 
vedrørende detaljerede regler for
anvendelsen af data indsamlet under 
revisioner foretaget af tjenestemænd ved 
Kommissionen eller bemyndigede 
kommissionsrepræsentanter.

Or. en
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Ændringsforslag 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

GENNEMFØRELSE AF FINANSIELLE 
INSTRUMENTER 
FINANSIERINGSAFTALER
1. Når et finansielt instrument 
gennemføres i henhold til artikel 33, stk. 
4, litra a) og b), i denne forordning, skal 
finansieringsaftalen indeholde vilkårene 
og betingelserne for bidrag fra 
programmet til det finansielle instrument 
og mindst indeholde følgende elementer:
a) investeringsstrategien eller -politikken, 
herunder gennemførelsesordningerne, de 
finansielle produkter, der skal tilbydes, de 
endelige modtagere, der er målgruppen, 
og den påtænkte kombination med tilskud 
(alt efter omstændighederne)
b) en forretningsplan eller tilsvarende 
dokumenter for det finansielle instrument, 
der skal gennemføres, herunder den 
forventede gearingseffekt som omhandlet 
i artikel 32, stk. 2
c) de målresultater, som det pågældende 
finansielle instrument forventes at nå som 
bidrag til den relevante prioritets 
specifikke mål og resultater
d) bestemmelser om overvågning af 
gennemførelsen af investeringerne og 
deal flow, herunder det finansielle 
instruments aflæggelse af rapport til 
fonden af fonde og/eller 
forvaltningsmyndigheden for at sikre 
overholdelsen af artikel 40
e) revisionskrav såsom minimumskrav til 
den dokumentation, som skal opbevares 
af det finansielle instrument (og af fonden 
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af fonde, hvor det er relevant), og krav til, 
at der skal føres særskilte optegnelser for 
de forskellige støtteformer, jf. artikel 32, 
stk. 5 og 6 (hvor det er relevant), herunder 
bestemmelser og krav angående nationale 
revisionsmyndigheders, Kommissionens 
revisorers og Revisionsrettens adgang til 
dokumenter for at sikre et klart 
revisionsspor i overensstemmelse med 
artikel 34
f) krav og procedurer i forbindelse med 
forvaltningen af det trinvise bidrag fra 
programmet i overensstemmelse med 
artikel 35 og deal flow-prognoserne, 
herunder krav til 
forvaltningskonti/separate konti som 
omhandlet i artikel 33, stk. 8
g) krav og procedurer i forbindelse med 
forvaltningen af renter og anden 
indtjening, jf. artikel 37, herunder 
acceptable 
likviditetsoperationer/investeringer, og de 
berørte parters ansvarsområder og 
forpligtelser
h) bestemmelser om beregning og betaling 
af afholdte forvaltningsomkostninger eller 
det finansielle instruments 
forvaltningsgebyrer
i) bestemmelser om genanvendelse af 
midler, der kan henføres til støtte fra de 
europæiske struktur- og 
investeringsfonde, indtil 
støtteberettigelsesperiodens ophør, jf. 
artikel 38
j) bestemmelser om anvendelse af midler, 
der kan henføres til støtte fra de 
europæiske struktur- og 
investeringsfonde, efter 
støtteberettigelsesperiodens ophør, jf. 
artikel 39, og en exitpolitik for de 
europæiske struktur- og 
investeringsfondes bidrag i relation til det 
finansielle instrument
k) betingelser for mulig eller delvis 
tilbagetrækning af programbidrag fra 
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programmer til finansielle instrumenter, 
herunder fonden af fonde, hvor det er 
relevant
l) bestemmelser for at sikre, at de organer, 
der gennemfører finansielle instrumenter, 
forvalter disse instrumenter uafhængigt 
og i overensstemmelse med de relevante 
faglige standarder og udelukkende 
handler i de parters interesser, som yder 
bidrag til det finansielle instrument
m) bestemmelser om likvidation af det 
finansielle instrument.
Når finansielle instrumenter organiseres 
gennem en fond af fonde, skal 
finansieringsaftalen mellem 
forvaltningsmyndigheden og det organ, 
der gennemfører fonden af fonde, 
desuden også indeholde bestemmelser om 
vurdering og udvælgelse af organer, der 
gennemfører de finansielle instrumenter, 
herunder indkaldelser af 
interessetilkendegivelser eller offentlige 
indkøbsprocedurer.
2. Strategidokumenter som omhandlet i 
artikel 33, stk. 4, for finansielle 
instrumenter, der gennemføres i henhold 
til artikel 33, stk. 4, litra c), skal mindst 
indeholde følgende elementer:
a) det finansielle instruments 
investeringsstrategi eller -politik, 
almindelige vilkår og betingelser for 
påtænkte gældsprodukter, 
modtagermålgruppen og de aktioner, der 
skal støttes
b) en forretningsplan eller tilsvarende 
dokumenter for det finansielle instrument, 
der skal gennemføres, herunder den 
forventede gearingseffekt som omhandlet 
i artikel 32, stk. 2
c) anvendelsen og genanvendelsen af 
midler, der kan henføres til støtte fra de
europæiske struktur- og 
investeringsfonde, jf. artikel 37, 38 og 39 i 
forordningen om fælles bestemmelser
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d) overvågning og rapportering om 
gennemførelsen af det finansielle 
instrument for at sikre overholdelse af 
artikel 40.

Or. en

Ændringsforslag 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Bilag III c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF's andel af strukturfondenes midler 
for 2014-2020 uden målet om et 
europæisk territorialt samarbejde og uden 
støtten gennem instrumentet om bistand 
til de socialt dårligst stillede ligestilles 
med ESF's andel for den pågældende 
medlemsstat, som er observeret i 
programmerne under konvergens- og 
RCE-målene for perioden 2007-2013. I 
denne beregning beregnes fordelingen af 
støtten til bistand til de socialt dårligst 
stillede pr. medlemsstat pro rata i forhold 
til fordelingen af de samlede midler fra 
strukturfondene under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse pr. 
medlemsstat.
2. Til denne andel føjes en yderligere 
andel pr. medlemsstat for at sikre, at 
ESF's andel i procent af de samlede 
midler for strukturfondene og 
Samhørighedsfonden på EU-plan, dog 
uden Samhørighedsfondens tildelinger til 
Connecting Europe-faciliteten og støtten 
til instrumentet med bistand til de socialt 
dårligst stillede, når op på 23,1 %.
3. Den yderligere procentsats, der tilføjes 
andelene i trin 1, fastsættes på grundlag 
af medlemsstaternes 
beskæftigelsesfrekvens (i alderen 20-64 
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år) i referenceåret 2012. I medlemsstater 
med en beskæftigelsesfrekvens på 65 % 
eller mindre er den yderligere andel 
1,7 %. Hvor beskæftigelsesfrekvensen er 
over 65 %, men lavere end 70 %, udgør 
den yderligere andel 1,2 %. Hvor 
beskæftigelsesfrekvensen er over 70 %, 
men lavere end 75 %, udgør den 
yderligere andel 0,7 %. I medlemsstater 
med en beskæftigelsesfrekvens på over 
75 % er der ikke behov for en stigning.

Or. en

Ændringsforslag 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning
Bilag XXX (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag XXX
Fastsættelse af faste takster for 
nettoindtægtsskabende projekter

Område Faste 
takster

1 VEJ 30 %
2 JERNBANE 20 %
3 BYTRANSPO

RT
20 %

4 VAND 25 %
5 FAST 

AFFALD
20 %

Or. en


