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Punkt – modifikation 4 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Hvis det er nødvendigt at anvende 

en garanti for finansiel bistand til 

medlemsstaterne, der er godkendt i 

henhold til artikel 208, stk.1,] i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning EU 

[xxx/201x]17 ("finansforordningen"), 

mobiliseres de nødvendige beløb ud over 

de lofter, der er fastsat i FFR'en, under 

overholdelse af loftet over egne indtægter.  

 

udgår 

Or. pt 
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Forslag til beslutning 

Punkt – modifikation 7 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Følgende særlige instrumenter er 

nødvendige for at sætte Unionen i stand til 

at reagere på nærmere beskrevne 

uforudsete omstændigheder eller muliggøre 

finansieringen af nøje fastlagte udgifter, 

som ikke kan finansieres inden for de 

disponible lofter for et eller flere 

udgiftsområder som fastsat i FFR'en med 

henblik på en problemfri afvikling af 

budgetproceduren: Den Europæiske Fond 

for Tilpasning til Globaliseringen, Den 

Europæiske Unions Solidaritetsfond, 

nødhjælpsreserven, den samlede margen 

for forpligtelser (EU-reserven), 

fleksibilitetsinstrumentet og margenen til 

uforudsete udgifter. Nødhjælpsreserven har 

ikke til formål at afbøde konsekvenserne af 

markedsrelaterede kriser, der påvirker 

landbrugsproduktionen eller -

distributionen. Der bør fastsættes 

specifikke bestemmelser, som giver 

mulighed for at opføre 

forpligtelsesbevillinger og tilsvarende 

betalingsbevillinger på budgettet ud over 

lofterne i FFR'en, når det er nødvendigt at 

anvende særlige instrumenter. 

(7) Følgende særlige instrumenter er 

nødvendige for at sætte Unionen i stand til 

at reagere på nærmere beskrevne 

uforudsete omstændigheder eller muliggøre 

finansieringen af nøje fastlagte udgifter, 

som ikke kan finansieres inden for de 

disponible lofter for et eller flere 

udgiftsområder som fastsat i FFR'en med 

henblik på en problemfri afvikling af 

budgetproceduren: Den Europæiske Fond 

for Tilpasning til Globaliseringen, Den 

Europæiske Unions Solidaritetsfond, 

nødhjælpsreserven, den samlede margen 

for forpligtelser (EU-reserven), 

fleksibilitetsinstrumentet, 

støtteprogrammet for udtræden af 

eurosamarbejdet, og margenen til 

uforudsete udgifter. Nødhjælpsreserven har 

ikke til formål at afbøde konsekvenserne af 

markedsrelaterede kriser, der påvirker 

landbrugsproduktionen eller -

distributionen. Der bør fastsættes 

specifikke bestemmelser, som giver 

mulighed for at opføre 

forpligtelsesbevillinger og tilsvarende 

betalingsbevillinger på budgettet ud over 

lofterne i FFR'en, når det er nødvendigt at 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Der bør fastsættes regler for andre 

situationer, som gør det nødvendigt at 

justere FFR'en. Disse justeringer kan 

vedrøre den forsinkede vedtagelse af nye 

regler eller programmer under delt 

forvaltning eller foranstaltninger, der er 

knyttet til forsvarlig økonomisk styring 

eller til beskyttelse af Unionens budget i 

tilfælde af generaliserede mangler i 

medlemsstaterne for så vidt angår 

retsstatsprincippet, og som er vedtaget i 

overensstemmelse med de relevante 

basisretsakter. 

(9) Der bør fastsættes regler for andre 

situationer, som gør det nødvendigt at 

justere FFR'en. Disse tilpasninger kan 

vedrøre den forsinkede vedtagelse af nye 

regler eller programmer under delt 

forvaltning. 

Or. pt 

 

 


