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Ændringsforslag  59 

Danuta Maria Hübner 

for Regionaludviklingsudvalget 

 

Betænkning A7-0270/2013 

Victor Boştinaru 

Samhørighedsfonden  

COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) For at fremskynde udviklingen af 

transportinfrastrukturen i hele Unionen 

bør Samhørighedsfonden støtte 

transportinfrastrukturprojekter med 

europæisk merværdi som fastsat i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. [...]/2013 af [...] om 

oprettelse af Connecting Europe-

faciliteten (i det følgende kaldet CEF-

forordningen), med et samlet beløb på 10 

000 000 000 EUR. Støtte, der tildeles fra 

Samhørighedsfonden, bør følge reglerne i 

artikel [84, stk. 4,] i forordning (EU) nr. 

[...]/2013 [den generelle forordning]. I 

overensstemmelse med CEF-forordningen 

bør der kun ydes støtte til de 

medlemsstater, der er berettigede til støtte 

fra Samhørighedsfonden, med de 

medfinansieringssatser, der gælder for 

denne fond. 

Or. en 

Begrundelse 

Tilpasning til den endeligt aftalte tekst til den generelle forordning og i særdeleshed artikel 

84, stk. 4. 
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13.11.2013 A7-0270/60 

Ændringsforslag  60 

Danuta Maria Hübner 

for Regionaludviklingsudvalget 

 

Betænkning A7-0270/2013 

Victor Boştinaru 

Samhørighedsfonden  

COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 2a 

 Støtte fra Samhørighedsfonden til 

transportinfrastrukturprojekter under 

Connecting Europe-faciliteten 

 Samhørighedsfonden støtter 

transportinfrastrukturprojekter med 

europæisk merværdi, der er fastsat i 

forordning (EU) nr. [...]/2013 [om 

oprettelse af Connecting Europe-

faciliteten], med et beløb på 10 000 000 

000 EUR i overensstemmelse med artikel 

[84, stk. 4] i forordning (EU) nr. [...]/2013 

[den generelle forordning]. 

Or. en 

Begrundelse 

Tilpasning til den endeligt aftalte tekst til den generelle forordning og i særdeleshed artikel 

84, stk. 4. 
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13.11.2013 A7-0270/61 

Ændringsforslag  61 

Danuta Maria Hübner 

for Regionaludviklingsudvalget 

 

Betænkning A7-0270/2013 

Victor Boştinaru 

Samhørighedsfonden  

COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der anvendes fælles indikatorer som 

anført i bilaget til denne forordning, hvor 

det er relevant, og i overensstemmelse med 

artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) nr. 

[…]/2012 [den generelle forordning]. For 

fælles indikatorer sættes 

udgangspunkterne til nul, og der 

fastsættes kumulative mål for 2022. 

1. Der anvendes fælles outputindikatorer 

som anført i bilaget til denne forordning, 

programspecifikke resultatindikatorer og, 

hvor det er relevant, programspecifikke 

outputindikatorer i overensstemmelse med 

artikel 24, stk. 3, og artikel 87, stk. 2, litra 

b), nr. ii) og iv), i forordning (EU) nr. 

[…]/2013 [den generelle forordning]. 

2. For programspecifikke output-

indikatorer sættes udgangspunkterne til 

nul, og der fastsættes kumulative mål for 

2022. 

2. For fælles og programspecifikke 

outputindikatorer sættes udgangspunkterne 

til nul. Der fastsættes kumulative, 

kvantificerede målværdier for disse 

indikatorer for 2023. 

3. For programspecifikke 

resultatindikatorer er udgangspunkterne de 

seneste tilgængelige data, og der fastsættes 

mål for 2022, som kan udtrykkes enten 

kvantitativt eller kvalitativt. 

3. For programspecifikke 

resultatindikatorer, der vedrører 

investeringsprioriteter, er 

udgangspunkterne de seneste tilgængelige 

data, og der fastsættes mål for 2023. 

Målene kan udtrykkes enten kvantitativt 

eller kvalitativt. 

 3a. Kommissionen tillægges beføjelse til 

at vedtage en delegeret retsakt i 

overensstemmelse med artikel 5a for at 

ændre listen over fælles outputindikatorer 

i bilaget til denne forordning for at 

foretage tilpasninger, hvor det er 

berettiget for at sikre effektiv evaluering 

af fremskridtene i 

programgennemførelsen. 
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Or. en 

Begrundelse 

Tilpasning af referenceåret i overensstemmelse med den endeligt aftalte tekst til den generelle 

forordning og i særdeleshed artikel 127 om frigørelse (N+3). 
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13.11.2013 A7-0270/62 

Ændringsforslag  62 

Danuta Maria Hübner 

for Regionaludviklingsudvalget 

 

Betænkning A7-0270/2013 

Victor Boştinaru 

Samhørighedsfonden  

COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning berører ikke 

fortsættelsen eller ændringen, herunder hel 

eller delvis annullering, af støtte, der er 

godkendt af Kommissionen i henhold til 

forordning (EF) nr. 1084/2006 eller anden 

lovgivning, der gælder for denne støtte den 

31. december 2013, og som derfor gælder 

for den pågældende støtte eller projekterne 

indtil deres afslutning. 

1. Denne forordning berører ikke 

fortsættelsen eller ændringen, herunder hel 

eller delvis annullering, af støtte, der er 

godkendt af Kommissionen i henhold til 

forordning (EF) nr. 1084/2006 eller anden 

lovgivning, der gælder for denne støtte den 

31. december 2013, og som derfor gælder 

for den pågældende støtte eller 

operationerne indtil deres afslutning. I 

dette stykke dækker støtte operationelle 

programmer og store projekter. 

Or. en 

Begrundelse 

Tilpasning til den endeligt aftalte tekst til den generelle forordning og i særdeleshed artikel 

145, stk. 1. 
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13.11.2013 A7-0270/63 

Ændringsforslag  63 

Danuta Maria Hübner 

for Regionaludviklingsudvalget 

 

Betænkning A7-0270/2013 

Victor Boştinaru 

Samhørighedsfonden  

COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5a 

 Udøvelse af de delegerede beføjelser 

 1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

 2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 4, stk. 3a, tillægges 

Kommissionen fra datoen for denne 

forordnings ikrafttræden indtil den 31. 

december 2020. 

 3. Den i artikel 4, stk. 3a, omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der 

er angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i 

kraft. 

 4. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

 5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 



 

AM\1009895DA.doc  PE519.377v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

til artikel 4, stk. 3a, træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet har gjort indsigelse inden for en 

frist på to måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-

Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-

Parlamentet og Rådet inden udløbet af 

denne frist begge har informeret 

Kommissionen om, at de ikke agter at 

gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 

måneder på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ. 

Or. en 

Begrundelse 

Tilpasning til den endeligt aftalte tekst til den generelle forordning og i særdeleshed artikel 

142, stk. 2, om udøvelse af delegerede beføjelser. 
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13.11.2013 A7-0270/64 

Ændringsforslag  64 

Danuta Maria Hübner 

for Regionaludviklingsudvalget 

 

Betænkning A7-0270/2013 

Victor Boştinaru 

Samhørighedsfonden  

COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD) 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. godkender den fælles erklæring, der 

er vedføjet som bilag til denne beslutning; 

Or. en 

Til orientering gengives i det følgende erklæringernes indhold: 

"Europa-Parlamentet og Rådet noterer sig Kommissionens tilsagn til EU-lovgiverne om, at de 

fælles outputindikatorer for EFRU-forordningen, ETS-forordningen og Samhørighedsfond-

forordningen, som medtages i et bilag til hver enkelt forordning, er resultatet af en lang 

forberedende proces med inddragelse af evalueringseksperter fra både Kommissionen og 

medlemsstaterne, og at de i princippet forventes at forblive stabile". 

Begrundelse 

Der bør henvises til denne erklæring i den lovgivningsmæssige beslutning. 

 

 


