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DA Forenet i mangfoldighed DA

7.2.2019 A8-0043/437

Ændringsforslag 437
Steeve Briois
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0043/2019
Andrey Novakov
Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
finansielle regler for nævnte fonde
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Horisontale principper som fastsat i 
artikel 3 traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU) og i artikel 10 i TEUF, 
herunder nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i 
TEU, bør respekteres i forbindelse med 
gennemførelsen af fondene, idet der tages 
hensyn til chartret om grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union. 
Medlemsstaterne bør også overholde 
forpligtelserne i FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap og 
sikre tilgængelighed i overensstemmelse 
med konventionens artikel 9 og i 
overensstemmelse med Unionens 
lovgivning, der harmoniserer 
tilgængelighedskrav til produkter og 
tjenesteydelser. Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør tilstræbe at fjerne 
uligheder og fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og integrere kønsaspektet 
samt bekæmpe forskelsbehandling på 
grundlag af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering. Fondene bør 
ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen 
form for segregering. Fondenes 
målsætninger bør forfølges inden for 
rammerne af en bæredygtig udvikling og 
Unionens fremme af målet om bevarelse, 

(5) Horisontale principper som fastsat i 
artikel 3 traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU) og i artikel 10 i TEUF, 
herunder nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i 
TEU, bør respekteres i forbindelse med 
gennemførelsen af fondene, idet der tages 
hensyn til chartret om grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union. 
Medlemsstaterne bør også overholde 
forpligtelserne i FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap og 
sikre tilgængelighed i overensstemmelse 
med konventionens artikel 9 og i 
overensstemmelse med Unionens 
lovgivning, der harmoniserer 
tilgængelighedskrav til produkter og 
tjenesteydelser. Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør tilstræbe at fjerne 
uligheder og fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og integrere kønsaspektet 
samt bekæmpe forskelsbehandling på 
grundlag af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering. Fondene bør 
ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen 
form for segregering. Der er imidlertid 
ikke tale om forskelsbehandling, når 
ulovlige indvandrere udelukkes fra EU-
finansiering og integration. Fondenes 
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beskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten, jf. artikel 11 og artikel 
191, stk. 1, i TEUF, ud fra princippet om, 
at forureneren betaler. For at beskytte det 
indre markeds integritet skal operationer til 
fordel for virksomheder overholde 
Unionens statsstøtteregler, som fastsat i 
artikel 107 og 108 i TEUF.

målsætninger bør forfølges inden for 
rammerne af en bæredygtig udvikling og 
Unionens fremme af målet om bevarelse, 
beskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten, jf. artikel 11 og artikel 
191, stk. 1, i TEUF, ud fra princippet om, 
at forureneren betaler. For at beskytte det 
indre markeds integritet skal operationer til 
fordel for virksomheder overholde 
Unionens statsstøtteregler, som fastsat i 
artikel 107 og 108 i TEUF.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/438

Ændringsforslag 438
Steeve Briois
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0043/2019
Andrey Novakov
Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
finansielle regler for nævnte fonde
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Horisontale finansielle 
bestemmelser, der vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet med hjemmel i 
artikel 322 i TEUF, finder anvendelse på 
denne forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen, og de regulerer navnlig 
proceduren for opstillingen og 
gennemførelsen af budgettet ved hjælp af 
tilskud, udbud, priser og indirekte 
gennemførelse, og de sikrer kontrol med de 
finansielle aktørers ansvar. Regler, der 
vedtages med hjemmel i artikel 322 i 
TEUF, vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af generelle 
mangler i medlemsstaterne for så vidt 
angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

(6) Horisontale finansielle 
bestemmelser, der vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet med hjemmel i 
artikel 322 i TEUF, finder anvendelse på 
denne forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen, og de regulerer navnlig 
proceduren for opstillingen og 
gennemførelsen af budgettet ved hjælp af 
tilskud, udbud, priser og indirekte 
gennemførelse, og de sikrer kontrol med de 
finansielle aktørers ansvar.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/439

Ændringsforslag 439
Steeve Briois
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0043/2019
Andrey Novakov
Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
finansielle regler for nævnte fonde
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) På EU-niveau tjener det 
europæiske semester for samordning af de 
økonomiske politikker til at udpege 
nationale reformprioriteter og følge deres 
gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 
selv deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformprioriteter. Disse strategier bør 
fremlægges sammen med de årlige 
nationale reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
af medlemsstaten og/eller Unionen. De bør 
også sikre, at EU-midlerne anvendes på en 
sammenhængende måde, så der skabes 
størst mulig merværdi af den finansielle 
bistand, der ydes af henholdsvis fondene, 
den europæiske 
investeringsstabiliseringsfunktion og 
InvestEU.

(12) Medlemsstaterne udvikler selv 
deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformprioriteter. Disse strategier bør 
fremlægges sammen med de årlige 
nationale reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
af medlemsstaten og/eller Unionen. De bør 
også sikre, at EU-midlerne anvendes på en 
sammenhængende måde, så der skabes 
størst mulig merværdi af den finansielle 
bistand, der ydes af henholdsvis fondene, 
den europæiske 
investeringsstabiliseringsfunktion og 
InvestEU.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/440

Ændringsforslag 440
Steeve Briois
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0043/2019
Andrey Novakov
Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
finansielle regler for nævnte fonde
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Det europæiske semester 
fremsætter landespecifikke henstillinger 
til medlemsstaterne om håndtering af 
makroøkonomiske ubalancer i Den 
Europæiske Union. Integreringen af disse 
henstillinger i nationale 
beslutningsprocesser bør under ingen 
omstændigheder være en forudsætning 
for at opnå EU-midler, som også 
finansieres fuldt ud af medlemsstaternes 
nationale bidrag.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/441

Ændringsforslag 441
Steeve Briois
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0043/2019
Andrey Novakov
Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
finansielle regler for nævnte fonde
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Samhørighedspolitikken har til 
formål at mindske forskelle inden for og 
mellem de regionale områder i Unionen 
gennem de europæiske struktur- og 
investeringsfonde. At straffe potentielle 
støttemodtagere, blot fordi de nationale 
myndigheder ikke opfylder 
Kommissionens forventninger, er i 
fuldstændig modstrid de 
samhørighedspolitiske mål. I denne 
sammenhæng er det derfor nødvendigt at 
afvise enhver form for makroøkonomisk 
konditionalitet, der giver Kommissionen 
mulighed for at suspendere forpligtelses- 
og betalingsbevillinger til medlemsstater, 
der ikke er villige til at gennemføre de 
strukturreformer, der anbefales i det 
europæiske semester.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/442

Ændringsforslag 442
Steeve Briois
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0043/2019
Andrey Novakov
Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
finansielle regler for nævnte fonde
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Medlemsstaterne bør bestemme, 
hvordan der ved udarbejdelsen af 
programmeringsdokumenter er taget 
hensyn til relevante landespecifikke 
henstillinger, der er vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 121, stk. 2, i 
TEUF, og relevante rådshenstillinger, der 
er vedtaget i overensstemmelse med 
artikel 148, stk. 4, i TEUF. I løbet af 
programmeringsperioden 2021-2027 (i det 
følgende benævnt 
"programmeringsperioden") bør 
medlemsstaterne regelmæssigt over for 
overvågningsudvalget og Kommissionen 
gøre rede for fremskridt i gennemførelsen 
af programmerne til understøttelse af de 
landespecifikke henstillinger. I 
forbindelse med en midtvejsgennemgang 
bør medlemsstaterne blandt andet 
overveje, om der er behov for 
programændringer for at tage hensyn til 
relevante landespecifikke henstillinger, 
der er blevet vedtaget eller ændret siden 
begyndelsen af programmeringsperioden.

udgår

Or. en


