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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, og om frigørelsesreglerne for visse medlemsstater
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0301),

– 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 
(C7-0143/2013),

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

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra 
Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Transport- og Turismeudvalget og 
Fiskeriudvalget (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, 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, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, 
og om frigørelsesreglerne for visse 
medlemsstater

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, 
og om frigørelsesreglerne

Or. en

Ændringsforslag 2

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. To medlemsstater vil i alvorlig 
grad blive berørt af dette loft. Der er 
derfor behov for yderligere beskyttelse
mod risikoen for automatisk frigørelse af 
tildelinger i perioden 2007-2013.

Or. en

Begrundelse

Det såkaldte dobbelte loft vil berøre to medlemsstater – Slovakiet og Rumænien.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det Europæiske Råd fastslog i sine 
konklusioner af 7.-8. februar 2013, at alle 
programmer underlægges en 
frigørelsesprocedure, der fastlægges ud 
fra, at beløb knyttet til en forpligtelse, som 
ikke er omfattet af forfinansiering eller en 
betalingsanmodning inden for en periode 
på N+3, frigøres.

Or. en

Begrundelse

I punkt 87 i Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar 2013 fastslås det ikke blot, at 
de to medlemsstater, der berøres af det dobbelte loft (RO og SK), bør hjælpes til at finde en 
praktisk løsning for at nedbringe risikoen for automatisk frigørelse af fondsmidlerne fra 
programmeringsperioden 2007-2013, det bestemmes først og fremmest, at alle 
medlemsstaters programmer under den kommende europæiske flerårige finansielle ramme fra 
2014 vil være underlagt en n+3 frigørelsesregel.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I sine konklusioner af 8. februar 2013 
anmodede Det Europæiske Råd 
Kommissionen om at undersøge praktiske 
løsninger for at reducere risikoen for 
automatisk frigørelse af fondsmidlerne fra 
de nationale rammebeløb for 2007-2013 
for Rumæniens og Slovakiets 
vedkommende, herunder gennem ændring 
af forordning (EF) nr. 1083/2006.

(7) Det Europæiske Råd anmodede også
Kommissionen om at undersøge praktiske 
løsninger for at reducere risikoen for 
automatisk frigørelse af fondsmidlerne fra 
de nationale rammebeløb for 2007-2013 
for Rumæniens og Slovakiets 
vedkommende, herunder gennem ændring 
af forordning (EF) nr. 1083/2006.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det Europæiske Råd understregede 
desuden behovet for at sikre et omfang og 
en profil for betalingerne inden for alle 
udgiftsområder, der er til at håndtere, for at 
begrænse omfanget af uindfriede 
forpligtelser, navnlig ved at anvende 
reglerne for automatiske frigørelser inden 
for alle udgiftsområder. Derfor bør 
bestemmelser, som ophæver 
frigørelsesreglerne for medlemsstater, der 
er berørt af det loft, der er fastlagt i 
forordning (EU) nr. …/… [forordningen 
om fælles bestemmelser], være 
balancerede i forhold til deres virkninger 
for uindfriede budgetmæssige 
forpligtelser.

(8) Det Europæiske Råd understregede 
desuden behovet for at sikre et omfang og 
en profil for betalingerne inden for alle 
udgiftsområder, der er til at håndtere, for at 
begrænse omfanget af uindfriede 
forpligtelser, navnlig ved at anvende 
reglerne for automatiske frigørelser inden 
for alle udgiftsområder. Henset til punkt 
87 i Det Europæiske Råds konklusioner 
af 7.-8. februar 2013 og krisen af et hidtil 
uset omfang bør bestemmelser, som 
ophæver frigørelsesreglerne for 
medlemsstater være balancerede.

Or. en

Begrundelse

Eftersom Det Europæiske Råd forlængede frigørelsesreglen fra 2014 og fremover, foreslår 
ordføreren, at reglen systematiseres og finder anvendelse på alle medlemsstater fra 2011. 
Dette hænger sammen med første del af Kommissionens forslag om en supplerende betaling, 
der har til formål at systematisere reglen og sikre, at alle lande, der deltager i det europæiske 
tilpasningsprogram, ikke begrænser den forhøjede medfinansieringssats.

Ændringsforslag 6

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 

(9) Fristen for beregning af den 
automatiske frigørelse af den årlige 
budgetforpligtelse for regnskabsårene 
2011, 2012 og 2013 bør udsættes med et 
år. Dette bør bidrage til at forbedre 
kapitaloptagelsen af de midler, som der er 
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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 
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.

indgået forpligtelser for til de operationelle 
programmer i medlemsstaterne. Det er 
nødvendigt med en sådan fleksibilitet, 
eftersom gennemførelsen af programmerne 
i visse medlemsstater skrider langsommere 
frem end forventet.

Or. en

Begrundelse

Eftersom Det Europæiske Råd forlængede frigørelsesreglen fra 2014 og fremover, foreslår 
ordføreren, at reglen systematiseres og finder anvendelse på alle medlemsstater fra 2011. 
Dette hænger sammen med første del af Kommissionens forslag om en supplerende betaling, 
der har til formål at systematisere reglen og sikre, at alle lande, der deltager i det europæiske 
tilpasningsprogram, ikke begrænser den forhøjede medfinansieringssats frem til 
programmeringsperiodens udløb.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 62 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a). Artikel 62, stk. 1, litra e), ændres 
således:
"(e) at forelægge Kommissionen en 
erklæring om afslutning senest den 
31. marts 2018 med en vurdering af, 
hvorvidt anmodningen om betaling af 
den afsluttende saldo er gyldig og de 
underliggende transaktioner, som er 
omfattet af den endelige oversigt over 
udgifter, er lovlige og formelt rigtige, 
støttet af en endelig kontrolrapport."
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Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ordførerens forslag om at forlænge den automatiske frigørelse med 
et år skal erklæringen om afslutning sendes til Kommissionen senest den 31. marts 2018.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b). Artikel 67, stk. 1, ændres således:
"1. Første gang i 2008 og herefter senest 
den 30. juni hvert år sender 
forvaltningsmyndigheden 
Kommissionen en årsrapport og senest 
den 31. marts 2018 en endelig rapport 
om gennemførelsen af det operationelle 
program."

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ordførerens forslag om at forlænge den automatiske frigørelse med 
et år, skal den endelige rapport sendes til Kommissionen senest den 31. marts 2018.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – indledning og underpunkt a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 77 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Artikel 77, stk. 6, udgår. 1) Artikel 77 ændres således:
a) Stk. 6 udgår.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 - underpunkt b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 77 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som stk. 11a:
"11a. Uanset stk. 10 og for at sikre en 
sund programafslutning må Unionens 
bidrag i form af betalinger af saldoen på 
prioritetsniveau ikke være højere end 
10 % af den maksimale støtte fra fondene 
for hver prioritet som fastsat i 
finansieringsplanen i den seneste 
afgørelse truffet af Kommissionen. Det 
maksimale støttebeløb på programplan 
må ikke berøres af en undtagelse på 
prioritetsniveau."

Or. en

Begrundelse

For at undgå store programændringer i slutningen af programmeringsperioden og for at 
muliggøre en effektiv optagelse af midlerne foreslås der en fleksibilitet på 10 % mellem 
prioriteterne (som det var tilfældet i perioden 2000-2006).

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr.1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 89 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Artikel 89, stk. 1, litra a), ændres 
således:
"(a) medlemsstaten senest den 
31. marts 2018 har sendt en 
betalingsanmodning, der består af 
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følgende dokumenter:"

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ordførerens forslag om at forlænge den automatiske frigørelse med 
et år, bør saldoen betales senest den 31. marts 2018, forudsat at medlemsstaterne har 
fremsendt en betalingsanmodning.

Ændringsforslag 12

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

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 
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."

"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 
under de operationelle programmer fra 
2011 til 2013."

Or. en

Begrundelse

Eftersom Det Europæiske Råd forlængede frigørelsesreglen fra 2014 og fremover, foreslår 
ordføreren, at reglen systematiseres og finder anvendelse på alle medlemsstater fra 2011. 
Dette hænger sammen med første del af Kommissionens forslag om en supplerende betaling, 
der har til formål at systematisere reglen og sikre, at alle lande, der deltager i det europæiske 
tilpasningsprogram, drager fordel af den forhøjede medfinansieringssats frem til 
programmeringsperiodens udløb. Længere perioder vil bidrage til at forbedre optagelsen i 
medlemsstaterne (som Kommissionen fastslår i betragtning 9) og muliggøre udvælgelse af 
projekter af høj kvalitet. De vil også indebære en løsning, der vil hjælpe medlemsstaterne til 
at håndtere virkningerne af krisen på en mere effektiv måde. Dette ændringsforslag vil ikke 
berøre den samlede finansielle tildeling fra fondene til medlemsstaterne i den pågældende 
periode, og de budgetmæssige virkninger af forslaget om at udsætte den automatiske 
frigørelse med et år ændrer ikke forpligtelsesbevillingernes samlede beløb.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 93 – stk. 3 – afsnit 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I stk. 3 tilføjes som andet afsnit: udgår
"Første afsnit berører ikke anvendelsen 
af den frist, der er fastlagt i artikel 93, stk. 
2b, for budgetforpligtelsen for 2012 for de 
i nævnte stykke omhandlede 
medlemsstater."

Or. en
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BEGRUNDELSE

Indledning
Kommissionen foreslog en ændring af forordning 1083/2066 som reaktion på den finansielle 
krise. Formålet med ændringen er:

 at forlænge den periode, i hvilken medfinansieringen til medlemsstater, som er truet af 
alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet, vil stige.
Medlemsstater, der i fremtiden deltager i tilpasningsprogrammet og modtager finansiel
bistand, vil kunne modtage øgede betalinger i den periode, hvor de er omfattet af 
støttemekanismerne, uden at deres samlede tildeling under samhørighedspolitikken i 
perioden 2007-2013 ændres

 at anvende den politiske aftale, som Det Europæiske Råd indgik den 7.-8. februar 
2013, dvs. at gennemføre punkt 87 i Rådets konklusioner. Kommissionens forslag 
søger at finde frem til en mekanisme, hvormed to medlemsstater – Rumænien og 
Slovakiet – vil blive fritaget fra n+3-frigørelsesreglen for 2011 og 2012.

Ifølge Kommissionen vil den samlede finansielle tildeling for perioden fra fondene til landene 
og de pågældende programmer ikke ændre sig, og der er ikke behov for ændringer af de 
maksimale finansieringsbeløb fra strukturfondene og Samhørighedsfonden.

Beslutningstagningen omkring dette forslag til forordning er underlagt den almindelige 
lovgivningsprocedure1, og den endelige aftale vil afhænge af forhandlingerne i Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Den hænger sammen med vedtagelsen af den flerårige 
finansielle ramme og FSR-forordningerne.

Ordførerens forslag
Ordføreren hilser Kommissionens forslag velkommen og er i princippet enig i behovet for at 
hjælpe landene, især i en tid med krise og store budgetmæssige begrænsninger.

1) Forslag om at øge medfinansieringssatsen for visse medlemsstater
Forslaget om at øge medfinansieringen med 10 procentpoint. Det bør finde anvendelse på 
programmernes prioriterede felter og på de udgifter, der for nylig er anmeldt i den 
pågældende periode, og henvender sig til de medlemsstater, der er hårdest ramt af krisen og er 
omfattet af et tilpasningsprogram. Det blev indført med et ændringsforslag til forordning 
1083/2006 fra 2011 og skulle kun gælde for ansøgninger indgivet inden udgangen af 2013. 
Eftersom visse medlemsstater stadig står over for alvorlige vanskeligheder med hensyn til 
deres finansielle stabilitet, har Kommissionen foreslået, at anvendelsesperioden for en 
forhøjet medfinansieringssats imidlertid ikke bør begrænses til den 31. december 2013. 
Ordføreren hilser dette forslag velkommen, da det tager højde for den fremtidige situation, 
som forhandles inden for rammerne af FSR.

2) Forslag om at reducere risikoen for automatisk frigørelse af fondsmidler til 
Rumænien og Slovakiet
Forslaget om at reducere risikoen for automatisk frigørelse af fondsmidler fra 
bevillingsrammen 2007-2013 til Rumænien og Slovakiet er forståeligt, da disse to lande vil 

                                               
1 Art. .... TEUF.
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blive ramt af loftet over tildelingerne på 110 % af tildelingen i 2007-2013, der gælder for 
perioden 2014-2020, og som blev indført på Det Europæiske Råds møde i februar.

Europa-Parlamentet og Regionaludviklingsudvalget har imidlertid altid fremmet betalinger 
baseret på principper og systemløsninger. Det Europæiske Råd har allerede truffet beslutning 
om en sådan systemløsning ved at indføre n+3-frigørelsesreglen for den flerårige finansielle 
ramme 2014-2020. Det betyder bl.a. en generel anerkendelse af behovet for at forlænge 
frigørelsesreglen og for at give medlemsstaterne mere tid til at forberede sunde projekter af 
høj kvalitet.

Da der er sket en ændring af den overordnede filosofi bag samhørighedspolitikken efter 2013, 
som resulterer i et orienterings- og resultatbaseret system, foreslår ordføreren, at 
frigørelsesreglen for resten af den nuværende programmeringsperiode bringes på linje med 
den fremtidige frigørelsesregel. En sådan fleksibilitet vil kunne fremskynde gennemførelsen 
af programmerne i vanskelige tider og bidrage til at forbedre kapitaloptagelsen af de midler, 
som der er indgået forpligtelser for til de operationelle programmer ved periodens udløb.
Dette vil give alle medlemsstater mulighed for at fremsende udgiftsanmeldelser helt frem til 
udgangen af 2014 for forpligtelserne for 2011, til udgangen af 2015 for forpligtelserne for 
2012 og til udgangen af 2016 for forpligtelserne for 2013. Det vil reducere risikoen for 
automatisk frigørelse af forpligtelserne for 2011, 2012 og 2013 og resultere i en gnidningsfri 
overgangsmekanisme forud for den kommende programmeringsperiode.
Et andet forslag om fremskyndelse af betalingerne til medlemsstaterne går ud på at indføre 
større fleksibilitet i programmerne. For at undgå mange programændringer i slutningen af 
programmeringsperioden og for at muliggøre en effektiv optagelse af midlerne, foreslår 
ordføreren en fleksibilitet på 10 % mellem prioriteterne/de prioriterede felter (som det var 
tilfældet i programmeringsperioden 2000-2006). Han tilslutter sig dette, fordi det vil medføre 
en mere fleksibel tilgang til ændringer af de operationelle programmer end de nuværende 
retningslinjer for afslutning. 

Afsluttende bemærkninger
Forslaget vil samordne betingelserne i den nuværende og den fremtidige 
programmeringsperiode og hjælpe landene til at anvende pengene mere effektivt. Der er 
behov i medlemsstaterne for at gennemføre projekterne og anvende ressourcerne til at skabe 
vækst og konkurrenceevne.

Den langvarige finansielle og økonomiske krise har medført økonomiske tab og stagnation og 
har haft mange negative konsekvenser. Medlemsstaterne har måttet følge stramme 
budgetpolitikker og politikker for finanspolitisk konsolidering, som har resulteret i faldende 
investeringer inden for såvel den offentlige som den private sektor. Vilkårene for 
investeringer og udviklingspolitikker har naturligvis været mere vanskelige, end man 
forventede før krisens indtræden. Henset til virkningerne af en krise af et hidtil uset omfang er 
det nødvendigt at lette forvaltningen af EU-midlerne, bidrage til at fremskynde 
investeringerne i medlemsstaterne og regionerne og forbedre tilgængeligheden af finansiering 
til økonomierne.
En anden af forslagets fordele er, at det vil bidrage til en gnidningsfri overgang mellem både 
den nuværende og fremtidige programmeringsperioder. Det vil resultere i et fald i de mange 
ubetalte betalingsanmodninger og forhindre, at der skal handles for hurtigt og træffes 
beslutninger under pres. 
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Det aktuelle frigørelsessystem er ustabilt, navnlig i lyset af status for forhandlingerne om den 
kommende flerårige finansielle ramme. Den kommende ændring vil gøre investeringerne og 
udviklingspolitikkerne mere problemfrie, sammenhængende og forudsigelige.


