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BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 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 og om generelle bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, 

Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 1083/2006

(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320)

(Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med 
henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning

P7_TA(2013)0482)
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

I henhold til artikel 231 i Europa-Parlamentets forretningsorden berigtiges ovennævnte 
forordning således:

1. Side 339, artikel 2, nr. 26)

I stedet for:

"26) "spærret konto": … en skriftlig aftale mellem et offentligt organ, der er 

støttemodtager, og den private partner, der er godkendt af forvaltningsmyndigheden 

eller et bemyndiget organ, og som er oprettet specielt til opbevaring af de midler, der 

skal udbetales efter støtteberettigelsesperioden, udelukkende …"

læses:

"26) "spærret konto": … en skriftlig aftale mellem et offentligt organ, der er 

støttemodtager, og den private partner, der er godkendt af forvaltningsmyndigheden 

eller et bemyndiget organ, og som er oprettet specielt til opbevaring af de midler, der 

skal udbetales efter støtteberettigelsesperioden, for så vidt angår et finansielt 
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instrument, eller under støtteberettigelsesperioden og/eller efter 

støtteberettigelsesperioden, for så vidt angår en OPP-operation, udelukkende…".

2. Side 350, artikel 23, stk. 5

I stedet for:

"… senest tre måneder efter medlemsstatens fremsættelse af dem i overensstemmelse 

med stk. 3 …"

læses:

"… senest tre måneder efter medlemsstatens fremsættelse af dem i overensstemmelse 
med stk. 4 …".

3. Side 352, artikel 24, stk. 2

I stedet for:

"2. … EU-støtten i form af de mellemliggende betalinger og betalinger af den 

endelige saldo dog ikke være højere end den offentlige støtte og den maksimale støtte 

fra ESI-fondene for hver prioritet for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden eller for 

hver foranstaltning for ELFUL og EHFF som fastsat i Kommissionens afgørelse om 

godkendelse af programmet."

læses:

"2. … EU-støtten i form af de mellemliggende betalinger og betalinger af den 

endelige saldo dog ikke være højere end:

a) de offentlige udgifter eller 

b) den maksimale støtte fra ESI-fondene for hver prioritet for EFRU, ESF og 

Samhørighedsfonden eller for hver foranstaltning for ELFUL og EHFF som 

fastsat i Kommissionens afgørelse om godkendelse af programmet,

afhængig af hvad der er lavest."
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4. Side 353, artikel 25, stk. 1

I stedet for:

"… en del af de midler, der er omhandlet i artikel 59 og programmeret i 

overensstemmelse med de fondsspecifikke regler, efter aftale med Kommissionen 

overføres til teknisk bistand på initiativ af Kommissionen til gennemførelse af 

foranstaltninger i forbindelse med den pågældende medlemsstat i overensstemmelse 

med artikel 58, stk. 1, tredje afsnit, litra k), …"

læses:

"… en del af de midler, der er omhandlet i artikel 59 og programmeret i 

overensstemmelse med de fondsspecifikke regler, efter aftale med Kommissionen 

overføres til teknisk bistand på initiativ af Kommissionen til gennemførelse af 

foranstaltninger i forbindelse med den pågældende medlemsstat i overensstemmelse 

med artikel 58, stk. 1, tredje afsnit, litra l), …".

5. Side 365, artikel 42, stk. 4, indledningen

I stedet for:

"4. De støtteberettigede udgifter, der oplyses i overensstemmelse med stk. 1 og 2, 

må ikke overstige …"

læses:

"4. De støtteberettigede udgifter, der oplyses i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 

3, må ikke overstige …".

6. Side 365, artikel 42, stk. 4, litra a)

I stedet for:

"a) den samlede støtte fra ESI-fondene, der er udbetalt med henblik på stk. 1 og 2 

…"
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læses:

"a) den samlede støtte fra ESI-fondene, der er udbetalt med henblik på stk. 1, 2 og 

3 …".

7. Side 365, artikel 42, stk. 5, første afsnit, 1. pkt.

I stedet for:

"5. Det organ, der gennemfører holdingfonden, eller de organer, der gennemfører 

de finansielle instrumenter, jf. artikel 38, stk. 4, litra a) og b), kan opkræve 

forvaltningsomkostninger og -gebyrer som omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra d), og 

stk. 2, i nærværende artikel, og må ikke overstige de tærskler …"

læses:

"5. Opkræver det organ, der gennemfører holdingfonden, eller de organer, der 

gennemfører de finansielle instrumenter, jf. artikel 38, stk. 4, litra a) og b), 

forvaltningsomkostninger og -gebyrer som omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra d), og 

stk. 2, i nærværende artikel, må de ikke overstige de tærskler …".

8. Side 365, artikel 43, stk. 2

I stedet for:

"2. Renter og anden indtjening, der kan henføres til støtte fra ESI-fondene udbetalt 

til finansielle instrumenter, anvendes til de samme formål, herunder godtgørelse af 

afholdte forvaltningsomkostninger eller betaling af forvaltningsgebyrer under det 

finansielle instrument i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, første afsnit, litra d), 

og udgifter betalt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 2, som den oprindelige støtte 

fra ESI-fondene, enten inden for samme finansielle instrument eller efter afviklingen 

af det finansielle instrument inden for andre finansielle instrumenter eller støtteformer 

…"
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læses:

"2. Renter og anden indtjening, der kan henføres til støtte fra ESI-fondene udbetalt 

til finansielle instrumenter, anvendes til de samme formål, herunder godtgørelse af 

afholdte forvaltningsomkostninger eller betaling af forvaltningsgebyrer under det 

finansielle instrument i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, første afsnit, litra d), 

og i overensstemmelse med artikel 42, stk. 2 og 3, som den oprindelige støtte fra ESI- 

fondene, enten inden for samme finansielle instrument eller, efter afviklingen af det 

finansielle instrument, inden for andre finansielle instrumenter eller støtteformer …".

9. Side 383, artikel 92, stk. 3

I stedet for:

"3. I 2016 skal Kommissionen i sin tekniske justering for 2017, i 

overensstemmelse med artikel 4 og 5 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013, … I 

overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 skal de 

nødvendige justeringer fordeles ligeligt …"

læses:

"3. I 2016 skal Kommissionen i sin tekniske justering for 2017, i 

overensstemmelse med artikel 6 og 7 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013, … I 

overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 skal de 

nødvendige justeringer fordeles ligeligt …".

10. Side 387, artikel 96, stk. 3, litra b)

I stedet for:

"b) det vejledende EFRU-støttebeløb …, der skal gennemføres i overensstemmelse 

med artikel 7, stk. 3, i EFRU-forordningen …"

læses:

"b) det vejledende EFRU-støttebeløb …, der skal gennemføres i overensstemmelse 

med artikel 7, stk. 4, i EFRU-forordningen …".
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11. Side 402, artikel 130, stk. 2

I stedet for:

"2. …

a) de støtteberettigede offentlige udgifter, der er angivet i betalingsanmodningen 

for prioriteten, eller

b) fondenes eller EHFF's bidrag til prioriteten som fastsat i Kommissionens 

afgørelse om godkendelse af det operationelle program."

læses:

"2. …

a) de støtteberettigede offentlige udgifter, der er angivet i betalingsansøgningerne 

for prioriteten, eller

b) fondenes eller EHFF's bidrag til prioriteten som fastsat i Kommissionens 

afgørelse om godkendelse af det operationelle program,

afhængig af hvad der er lavest."

12. Side 407, artikel 143, stk. 2, 4. pkt.

I stedet for:

"De finansielle korrektioner registreres i regnskabet af forvaltningsmyndigheden for 

det regnskabsår, i hvilket annulleringen besluttes."

læses:

"De finansielle korrektioner registreres i regnskabet for det regnskabsår, i hvilket 

annulleringen besluttes."
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13. Side 427, bilag IV, punkt 2, litra c)

I stedet for:

"c) anvendelsen og genanvendelsen af midler, der kan henføres til støtte fra ESI-

fondene, jf. artikel 43, 44 og 45"

læses:

"c) genanvendelsen af midler, der kan henføres til støtte fra ESI-fondene, jf. artikel 

44 og 45".


