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Ændringsforslag 14
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Forordning (EU) nr. 
…/…[forordningen om fælles 
bestemmelser] lægger et loft over 
tildelingerne til hver medlemsstat på 110 % 
af deres niveau i faste priser for perioden 
2007-2013. Medlemsstater, som er berørt 
af dette loft, bør beskyttes yderligere mod 
risikoen for automatisk frigørelse af 
tildelinger i perioden 2007-2013.

(6) Forordning (EU) nr. 
…/…[forordningen om fælles 
bestemmelser] lægger et loft over 
tildelingerne til hver medlemsstat på 110 % 
af deres niveau i faste priser for perioden 
2007-2013. Medlemsstater, som er berørt 
af dette loft, bør beskyttes yderligere mod 
risikoen for automatisk frigørelse af 
tildelinger i perioden 2007-2013. 
Tildelingsniveauet for visse andre 
medlemsstater vil endda blive sænket i 
faste priser i forhold til perioden 2007–
2013.

Or. en

Ændringsforslag 15
Jan Březina

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Fristen for beregning af den 
automatiske frigørelse af den årlige 
budgetforpligtelse for regnskabsårene 2011 
og 2012 bør udsættes med et år, men 
budgetforpligtelsen for 2012, som stadig er 
åben den 31. december 2015, skal være 
begrundet senest den 31. december 2015. 
Dette bør bidrage til at forbedre 
kapitaloptagelsen af de midler, som der er 
indgået forpligtelser for til de operationelle 
programmer i de medlemsstater, der er 
berørt af loftet over fremtidige tildelinger 

(9) Fristen for beregning af den 
automatiske frigørelse af den årlige 
budgetforpligtelse for regnskabsårene 
2011, 2012 og 2013 bør udsættes med et 
år, men budgetforpligtelsen for 2013, som 
stadig er åben den 31. december 2016, skal 
være begrundet senest den 31. december 
2016. Dette bør bidrage til at forbedre 
kapitaloptagelsen af de midler, som der er 
indgået forpligtelser for til de operationelle 
programmer i de medlemsstater, hvis BNP 
fra 2001 til 2003 var på under 85 % af 
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under Samhørighedspolitikken på 110 % 
af deres niveau i faste priser for perioden 
2007-2013. Det er nødvendigt med en 
sådan fleksibilitet, eftersom 
gennemførelsen af programmerne især i 
disse medlemsstater skrider langsommere 
frem end forventet.

EU-25-gennemsnittet for perioden. Det er 
nødvendigt med en sådan fleksibilitet, 
eftersom gennemførelsen af programmerne 
især i disse medlemsstater skrider 
langsommere frem end forventet.

Or. en

Ændringsforslag 16
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1a) I artikel 56, stk. 1, foretages 
følgende ændringer:
"1. Udgifter, også til store projekter er 
berettigede til bidrag fra fondene, hvis 
de rent faktisk er afholdt mellem datoen 
for de operationelle programmers 
forelæggelse for Kommissionen eller fra 
den 1. januar 2007 alt efter hvilken dato 
der kommer først, og den 31. december 
2016. Operationer må ikke være 
afsluttet før støtteberettigelsens 
begyndelsesdato."

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ordførerens forslag om at forlænge den automatiske frigørelse med 
et år, skal den endelige dato for støtteberettigelse være den 31. december 2016.

Ændringsforslag 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 77 – stk. 2 og 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 77, stk. 6, udgår. (1) I artikel 77 foretages følgende 
ændringer:
a) I stk. 2, indledningen, foretages 
følgende ændringer:
"2. Som undtagelse fra artikel 53, stk. 2, 
og fra artikel 53, stk. 4, andet punktum, 
og fra de lofter, der er fastsat i bilag III, 
forhøjes mellemliggende betalinger og 
betalinger af saldoen med et beløb, der 
svarer til 10 procentpoint over den 
gældende medfinansieringssats for hver 
prioritet(sakse), dog ikke over 100 %, og 
forhøjelsen anvendes på de 
støtteberettigede udgifter, der for nylig 
er anført i de enkelte attesterede 
udgiftsoversigter, der forelægges efter
den dato […], hvor en medlemsstat 
opfylder en af følgende betingelser og 
inden udløbet af 
programmeringsperioden:"
b) Stk. 6 udgår.

Or. en

Ændringsforslag 18
Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 93 – stk. 2 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2b. Uanset stk. 1, første afsnit, og stk. 2, 
er den i stk. 1 omhandlede frist den 31. 
december i det tredje år efter året for 
indgåelsen af den årlige budgetforpligtelse 

"2b. Uanset stk. 1, første afsnit, og stk. 2, 
er den i stk. 1 omhandlede frist den 31. 
december i det tredje år efter året for 
indgåelsen af den årlige budgetforpligtelse 
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under de operationelle programmer fra 
2007 til 2012 for medlemsstater, for hvilke 
der er indført et loft over deres tildelinger 
under Samhørighedspolitikken i 
programmeringsperioden 2014-2020 på 
110 % af deres niveau i faste priser for 
perioden 2007-2013."

under de operationelle programmer fra 
2007 til 2013 for medlemsstater, hvis BNP 
fra 2001 til 2003 var på under 85 % af 
EU-25-gennemsnittet for denne periode, 
jf. listen i bilag III."

Or. en

Begrundelse

Denne ændring vil bistå de mindre udviklede lande med at anvende EU-midler til 
investeringer, der stimulerer den økonomiske vækst og skaber jobs og vil bevirke 
ligebehandling blandt de berørte medlemsstater. Frigørelsesreglen vil forene 
tidsbetingelserne i den nuværende og fremtidige programmeringsperiode, hvilket vil bistå 
landene med at virkeliggøre de forberedte investeringsprojekter og anvende de bevilligede 
midler til at styrke EU’s konkurrenceevne.

Ændringsforslag 19
László Surján, Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den er dog gældende med tilbagevirkende 
kraft for medlemsstater med ikrafttræden 
fra den dato, hvor den finansielle støtte 
stod til rådighed for disse medlemsstater i 
overensstemmelse med artikel 77, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1083/2006.

Or. en


