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KORT BEGRUNDELSE

REGI-udvalget er i gang med at udarbejde en udtalelse til ECON på grund af, at 
paraplyforordningen for samhørighedspolitikken, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. .../2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond 
og Samhørighedsfonden, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 1083/2006 i sin artikel 21 og i bilag X indeholder proceduren i forbindelse 
med de markroøkonomiske ubalancer som en udløser af suspension af midler.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. .../2013 om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond, om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006 fastsætter i artikel 21 og bilag 
X, at proceduren i forbindelse med de 
markroøkonomiske ubalancer, som 
defineret i artikel 121, stk. 6, i traktaten, 
er en udløser af de europæiske struktur-
og investeringsfondes suspension af både 
forpligtelser og 50 % af betalingerne;

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) I punkt 1 i bilag X i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. .../2013 om fælles bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond, om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006, defineres formindskelsen af de 
procentsatser, der skal trækkes fra de 
samlede midler, der er blevet suspenderet, 
under hensyntagen til indikatorerne for 
arbejdsløshed, fattigdom og fald i BNP; 

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) De europæiske struktur- og 
investeringsfonde repræsenterer sammen 
med Fonden for Udvikling af 
Landdistrikterne og Fiskerifonden et 
særdeles betragteligt beløb af mange EU-
medlemsstaters offentlige investeringer. 
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Derfor vil suspensionen af dem kunne øge 
de makroøkonomiske ubalancer i 
medlemsstaterne betydeligt;

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12d) Suspensionen af midler, der udløses 
som følge af proceduren i forbindelse med 
de makroøkonomiske ubalancer, bør 
anvendes som en sidste udvej og bør tage 
hensyn til en indgående analyse af 
indikatorerne for arbejdsløshed, fattigdom 
og fald i BNP;

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12e) Europa-Parlamentet støtter 
Kommissionens forslag om at beholde en 
åben liste med indikatorer, der skal 
analyseres, som nævnt i dens forslag til 
forordning om fremlæggelse af 
statistikker med henblik på proceduren i 
forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer og om statistikkernes kvalitet;

Or. en



PE523.104v01-00 6/6 PA\1010003DA.doc

DA

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 12 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12f) fremhæver, at kvaliteten af 
statistikker, der udarbejdes af 
medlemsstaterne, er af stor betydning med 
henblik på at få en sammenhængende 
anvendelse af proceduren i forbindelse 
med makroøkonomiske ubalancer.

Or. en


