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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel 
forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med 
hensyn til deres finansielle stabilitet
(KOM(2011)0482 – C7–0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2011)0482),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0221/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2011),

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union står over for en situation, hvor den vedvarende økonomiske og 
finansielle krise har en foruroligende negativ indvirkning på medlemslandenes budgetter og 
makroøkonomiske stabilitet. Nedskæringer i de finansielle midler, som de enkelte lande har til 
rådighed til finansiering af offentlige investeringer, er blevet en tydelig begrænsning for 
samhørighedspolitikkens gennemførelse og udnyttelsen af strukturfonde i nogle lande. 

Ordføreren glæder sig over Den Europæiske Kommissions forslag (KOM (2011)0482) om 
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (den generelle forordning) og bemærker, at 
formålet med forslaget er at tilvejebringe supplerende finansielle midler til de EU-
medlemslande, der har særligt vanskeligt ved at forvalte offentlig gæld/underskud og sikre 
finansiel stabilitet - og dermed sikre den fortsatte gennemførsel af programmerne.

De medlemslande, der kunne blive omfattet af denne foranstaltning, defineres som 1) de 
eurolande, der har modtaget finansiel støtte under et program fra den europæiske finansielle 
stabiliseringsmekanisme (EFSM), eller 2) ikke-eurolande, der har modtaget finansiel støtte fra 
betalingsbalancestøttemekanismen.

Supplerende finansiel støtte kan tilvejebringes gennem samhørighedspolitikken som et 
støttesupplement (det såkaldte "top-up") til medfinansieringssatsen, hvilket giver mulighed 
for at forhøje udbetalingerne til de lande, der kunne blive omfattet af denne foranstaltning. 
Kommissionen foreslår et tillæg på 10 procentpoint til de medfinansieringssatser, der gælder 
for programmernes prioriterede akse. 

Hidtil vil de lande, der kunne omfattes af denne forordning, være: Ungarn, Rumænien, 
Letland, Portugal, Grækenland og Irland, og det ville faktisk ikke ændre deres samlede 
bevilling til samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013. Det skal bemærkes, at 
Grækenland har modtaget finansiel støtte uden for EFSM, og at Ungarn allerede er udtrådt af 
betalingsbalancestøttemekanismen.

De foreslåede foranstaltninger vil være midlertidige, og de vil blive afsluttet, når 
medlemslandene udtræder af den finansielle støttemekanisme. Kommissionen foreslår, at 
forordningen anvendes med tilbagevirkende kraft.

Efter at have modtaget Kommissionens forslag har Regionaludviklingsudvalget udpeget sin 
formand som ordfører og givet mandat til en hurtig afslutning på forhandlingerne, om muligt 
gennem "enighed ved førstebehandlingen", eftersom udvalget finder det nødvendigt hurtigt at 
vedtage de foreslåede foranstaltninger for at sikre fuld effektivitet af det foreslåede tillæg (det 
såkaldte "top-up") og give medlemslandene likviditet omgående. 

Forslagets hastende karakter samt den stramme tidsplan for udvalgets betænkning kræver et 
tæt samarbejde mellem ordføreren og det polske formandskab, der leder forhandlingerne i 
Rådet. Det fælles formål er at føre forhandlingerne til en afslutning i efteråret 2011, med 
henblik på at få Parlamentets holdning (afstemning på plenarmødet) i starten af december 
2011.

Udvalgets mødekalender gør det nødvendigt at forelægge et udkast til betænkning i starten af 
oktober 2011. Desværre er resultatet af drøftelserne i Rådet endnu ikke tilgængeligt.
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Ordføreren støtter Kommissionens intention om at give supplerende støtte til de 
medlemslande, der er særligt ramt af finanskrisen. Med hensyn til at sikre ligestilling mellem 
de medlemslande, der falder eller tidligere er faldet ind under et af de ovennævnte 
berettigelseskriterier, finder ordføreren, at det vil være nødvendigt at anvende forslaget med 
tilbagevirkende kraft. 

Til trods for at ordføreren generelt er enig med Kommissionens forslag, finder ordføreren det 
nødvendigt at indføre et par ændringer for at gøre forslaget mere gennemførligt. På grund af 
den stramme tidsplan for udvalgets betænkning samt behovet for supplerende oplysninger for 
at kunne udarbejde de præcise ændringsforslag har udvalget imidlertid besluttet at forelægge 
et udkast til betænkning uden konkrete ændringsforslag samt at fremsætte disse på et senere 
tidspunkt inden for den gældende tidsfrist og dermed muliggøre en nærmere overvejelse af 
ændringsforslagenes indhold.  

Ordføreren finder, at proceduren for tildeling af supplerende betalinger til medlemslande skal 
være klart defineret, og at der skal være en passende rapportering om anvendelsen af de 
forhøjede mellemliggende betalinger. Hverken ansøgningsproceduren eller rapporteringen bør 
dog føre til en større administrativ byrde, men gøre det muligt hurtigt at tilpasse den førte 
politik for at imødekomme behovene i de lande, der er hårdest ramt af krisen. Rapporteringen 
kan for eksempel udgøre en del af den eksisterende strategirapportering.

Ud over at indføre de ovennævnte justeringer til Kommissionens forslag vil der muligvis blive 
forelagt supplerende ændringsforslag med henblik på at tydeliggøre forslagets midlertidige 
karakter (dvs. at det ikke berører forhandlingerne om den fremtidige lovpakke) samt 
forslagets budgetmæssige følger.


