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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser samler syv 
europæiske fonde, der leveres gennem delt forvaltning. Målet er at fastlægge et fælles sæt af 
forenklede og konsoliderede regler og reducere den administrative byrde for 
programmyndigheder og støttemodtagere. 

Ordføreren er enig i, at det er nødvendigt at forenkle tilgangen, øge fleksibiliteten, mindske 
unødvendige administrative byrder for støttemodtagerne og forvaltningsorganerne og 
samtidig opretholde en høj grad af sikkerhed for udgifternes lovlighed og formelle rigtighed. 

Ordføreren glæder sig over, at et af hovedformålene med forslaget til forordning om fælles 
bestemmelser er at foretage en nøjere tilpasning af programmerne til EU's prioriteter og øge 
deres effektivitet, navnlig ved at skabe en tættere forbindelse til det europæiske semester. 
Ordføreren mener, at behovet for programændringer som følge af relevante landespecifikke 
henstillinger, der er vedtaget eller ændret siden begyndelsen af programmeringsperioden, og 
Kommissionens anmodning til en medlemsstat om at revidere og foreslå ændringer af 
relevante programmer, hvor dette er nødvendigt for at støtte gennemførelsen af relevante 
henstillinger fra Rådet, kun bør overvejes, hvis alle de midler, der er til rådighed under 
støtteprogrammet for strukturreformer for den pågældende medlemsstat, absorberes, eftersom 
instrumentet til gennemførelse af reformer inden for støtteprogrammet for strukturreformer 
omfatter reformer, der tager sigte på at tackle de udfordringer, der er identificeret i forbindelse 
med det europæiske semester, herunder dem, der er identificeret i de landespecifikke 
henstillinger, og midlerne vil blive tildelt medlemsstaterne på grundlag af befolkningen i hver 
enkelt medlemsstat i første fase og i anden fase via indkaldelser af forslag baseret på 
samtidigt gennemførte indsatser. 

For så vidt angår foranstaltninger, der knytter midlernes effektivitet sammen med forsvarlig 
økonomisk styring, kan Kommissionen og Rådet træffe afgørelser uden en klar holdning fra 
Europa-Parlamentet og nøjes med at holde det informeret om gennemførelsen af 
foranstaltninger. Ordføreren skønner, at det er nødvendigt at styrke Parlamentets rolle på 
denne måde, og foreslår, at et forslag om suspension af forpligtelser eller forslaget om at 
ophæve en sådan suspension bør betragtes som vedtaget af Rådet efter en struktureret dialog 
med Europa-Parlamentet.

Ordføreren støtter indførelsen af en undtagelsesklausul, der giver Kommissionen mulighed 
for at henstille, at Rådet ophæver suspensionen i tilfælde af særlige økonomiske 
omstændigheder eller efter en begrundet anmodning fra den pågældende medlemsstat.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1
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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Partnerskabsprincippet er et 
nøgleelement i gennemførelsen af fondene, 
der bygger på en tilgang med 
flerniveaustyring og inddragelse af 
civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter. 
For at sørge for kontinuitet i 
tilrettelæggelsen af partnerskabet vil 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 240/201413 fortsat finde 
anvendelse.

(11) Partnerskabsprincippet er et 
nøgleelement i gennemførelsen af fondene, 
der bygger på en tilgang med 
flerniveaustyring på lokalt, regionalt og 
nationalt plan og inddragelse af 
civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter. 
For at sørge for kontinuitet i 
tilrettelæggelsen af partnerskabet vil 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 240/201413 fortsat finde 
anvendelse.

_________________ _________________

13 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 240/2014 af 7. januar 2014 om 
den europæiske adfærdskodeks for 
partnerskab inden for rammerne af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
(EUT L 74 af 14.3.2014, s. 1).

13 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 240/2014 af 7. januar 2014 om 
den europæiske adfærdskodeks for 
partnerskab inden for rammerne af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde 
(EUT L 74 af 14.3.2014, s. 1).

Ændringsforslag 2

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 

(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 
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størst mulig merværdi af den finansielle 
bistand, der ydes af henholdsvis fondene, 
den europæiske 
investeringsstabiliseringsfunktion og 
InvestEU.

størst mulig merværdi af den finansielle 
bistand, der ydes af henholdsvis fondene, 
reformstøtteprogrammet, den europæiske 
investeringsstabiliseringsfunktion og 
InvestEU, og desuden bidrage til 
gennemførelsen af de prioriteter, der er 
fastsat under det europæiske semester.

Ændringsforslag 3

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.

(13) Medlemsstaterne bør ved 
udarbejdelsen af 
programmeringsdokumenter tage hensyn 
til landespecifikke henstillinger, der er 
vedtaget i overensstemmelse med artikel 
121, stk. 2, i TEUF, og 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.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(15) Partnerskabsaftalen, der udarbejdes 
af hver enkelt medlemsstat, bør være et 
strategisk dokument, der fungerer som 
rettesnor for forhandlingerne mellem 
Kommissionen og den pågældende 
medlemsstat om udformningen af 
programmer. For at mindske den 
administrative byrde bør det ikke være 
nødvendigt at ændre partnerskabsaftaler i 
løbet af programmeringsperioden. Med 
henblik på at lette planlægningen og undgå 
overlappende indhold i 
programmeringsdokumenterne kan 
partnerskabsaftaler indgå som en del af et 
program.

(15) Partnerskabsaftalen, der udarbejdes 
af hver enkelt medlemsstat, bør være et 
strategisk dokument, der fungerer som 
rettesnor for forhandlingerne mellem 
Kommissionen og den pågældende 
medlemsstat om udformningen af 
programmer. Medlemsstaterne bør tage 
hensyn til de særlige forhold og aspekter, 
der er udpeget af lokale og regionale 
myndigheder. For at mindske den 
administrative byrde bør det ikke være 
nødvendigt at ændre partnerskabsaftaler i 
løbet af programmeringsperioden. Med 
henblik på at lette planlægningen og undgå 
overlappende indhold i 
programmeringsdokumenterne kan 
partnerskabsaftaler indgå som en del af et 
program.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der bør ske en yderligere 
optimering af mekanismerne til sikring af 
sammenhængen mellem EU-
finansieringspolitikker og Unionens 
økonomiske styring, der bl.a. giver 
Kommissionen mulighed for at fremsætte 
forslag til Rådet om at suspendere alle eller 
en del af forpligtelserne for et eller flere af 
programmerne i en medlemsstat, hvis den 
pågældende medlemsstat forsømmer at 
træffe effektive foranstaltninger, som led i 
den økonomiske styringsproces. For at 
sikre en ensartet gennemførelse og i 
betragtning af betydningen af de finansielle 
virkninger af de foranstaltninger, der 
træffes, bør Rådet tillægges 
gennemførelsesbeføjelser og handle efter 
forslag fremsat af Kommissionen. For at 
lette vedtagelsen af afgørelser, der er 
nødvendige for at sikre effektive 
foranstaltninger som led i den økonomiske 
styringsproces, bør der gøres brug af 

(20) Der skal ske en yderligere styrkelse
af mekanismerne til sikring af 
sammenhængen mellem EU-
finansieringspolitikker og Unionens 
økonomiske styring, der bl.a. giver 
Kommissionen mulighed for at fremsætte 
forslag til Rådet om at suspendere alle eller 
en del af forpligtelserne for et eller flere af 
programmerne i en medlemsstat, hvis den 
pågældende medlemsstat forsømmer at 
træffe effektive foranstaltninger, som led i 
den økonomiske styringsproces. I tilfælde 
af væsentlig manglende overholdelse 
suspenderes betalingerne automatisk. For 
at sikre en ensartet gennemførelse og i 
betragtning af betydningen af de finansielle 
virkninger af de foranstaltninger, der 
træffes, bør Rådet tillægges 
gennemførelsesbeføjelser og handle efter 
forslag fremsat af Kommissionen. For at 
lette vedtagelsen af afgørelser, der er 
nødvendige for at sikre effektive 
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omvendt kvalificeret flertal. foranstaltninger som led i den økonomiske 
styringsproces, bør der gøres brug af 
omvendt kvalificeret flertal. Suspensioner 
må ikke ophæves som følge af politiske 
overvejelser.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Kommissionen bør have pligt til at 
underrette Europa-Parlamentet om et 
forslag om suspension af forpligtelser 
eller et forslag om ophævelse af en sådan 
suspension, og inden den endelige 
afgørelse om suspension bør Europa-
Parlamentets udtalelse om forslagene 
tages i betragtning som afslutning på en 
struktureret dialog.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at undersøge programmernes 
performance bør medlemsstaten nedsætte 
overvågningsudvalg. Hvad angår EFRU, 
ESF+ og Samhørighedsfonden, bør de 
årlige gennemførelsesrapporter erstattes af 
en årlig struktureret politisk dialog baseret 
på de seneste oplysninger og data om 
programgennemførelsen, som stilles til 
rådighed af medlemsstaten.

(27) For at undersøge programmernes 
performance bør medlemsstaten nedsætte 
overvågningsudvalg. Hvad angår EFRU, 
ESF+ og Samhørighedsfonden, bør de 
årlige gennemførelsesrapporter erstattes af 
en årlig struktureret politisk dialog baseret 
på de seneste oplysninger og data om 
programgennemførelsen, som stilles til 
rådighed af medlemsstaten, med 
oplysninger fra de regionale og lokale 
enheder.

Ændringsforslag 8
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

et mere konkurrencedygtigt og økonomisk 
robust Europa

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med princippet 
om flerniveaustyring inddrager 
medlemsstaterne de pågældende partnere i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftaler under 
forberedelsen og gennemførelsen af 
programmerne, herunder gennem 
deltagelse i overvågningsudvalgene i 
overensstemmelse med artikel 34.

2. I overensstemmelse med princippet 
om flerniveaustyring inddrager 
medlemsstaterne de pågældende partnere i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftaler under 
forberedelsen og gennemførelsen af 
programmerne, herunder gennem 
deltagelse i overvågningsudvalgene i 
overensstemmelse med artikel 34. Hvis der 
er tale om grænseoverskridende 
programmer, inddrager de involverede 
medlemsstater partnerne fra alle 
deltagende medlemsstater.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Partnerskabsaftalen udarbejdes af 
medlemsstaterne i samarbejde med 
partnerne, jf. artikel 6, i samråd med 
Kommissionen og ved procedurer, der er 
gennemsigtige for offentligheden.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de udvalgte politiske målsætninger 
med angivelse af, hvilke fonde og 
programmer der vil forfølge 
målsætningerne, med en begrundelse 
herfor og, hvis det er relevant, en 
begrundelse for anvendelse af InvestEU's 
gennemførelsesmodel, idet der tages 
hensyn til relevante landespecifikke 
henstillinger

a) de udvalgte politiske målsætninger 
med angivelse af, hvilke fonde og 
programmer der vil forfølge 
målsætningerne, med en begrundelse 
herfor og, hvis det er relevant, en 
begrundelse for anvendelse af 
støtteprogrammet for strukturreformer og 
InvestEU's gennemførelsesmodel, idet der 
tages hensyn til relevante landespecifikke 
henstillinger

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en analyse af skævheder, 
udviklingsbehov og vækstpotentiale med 
hensyn til tematiske mål og territoriale 
udfordringer, og under hensyntagen til 
det nationale reformprogram, hvis det er 
nødvendigt, og til relevante 
landespecifikke henstillinger

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) et sammendrag af de politiske valg, og 
de vigtigste forventede resultater for hver 
af fondene, herunder, hvor det er relevant, 
gennem anvendelse af InvestEU

i) et sammendrag af de politiske valg, og 
de vigtigste forventede resultater for hver 
af fondene, herunder, hvor det er relevant, 
gennem anvendelse af støtteprogrammet 
for strukturreformer og InvestEU

Ændringsforslag 14
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan, i 
partnerskabsaftalen eller i anmodningen 
om en ændring af et program, tildele det 
beløb fra EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden og EHFF, der skal 
være bidrag til InvestEU og gennemføres 
via budgetgarantier. Det beløb, der skal 
være bidrag til InvestEU, må ikke overstige 
5 % af hver fonds samlede tildelinger, 
undtagen i behørigt begrundede tilfælde. 
Sådanne bidrag udgør ikke overførsel af 
midler i henhold til artikel 21.

1. Medlemsstaterne kan, i 
partnerskabsaftalen eller i anmodningen 
om en ændring af et program, tildele det 
beløb fra EFRU, ESF+, 
Samhørighedsfonden og EHFF, der skal 
være bidrag til InvestEU og gennemføres 
via budgetgarantier. Det beløb, der skal 
være bidrag til InvestEU, må ikke overstige 
5 % af hver fonds samlede tildelinger. 
Sådanne bidrag udgør ikke overførsel af 
midler i henhold til artikel 21. Uanset den 
fulde efterlevelse af territorialprincippet 
ved omfordelingen af ressourcerne, vil 
disse bidrag desuden blive administreret 
ved delt forvaltning i samarbejde med de 
kompetente nationale og regionale 
myndigheder.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kriterier, som medlemsstaten 
anvender til at udvælge indikatorer

a) de kriterier, som medlemsstaten 
anvender til at udvælge indikatorer, og som 
også tilvejebringes af regionale og lokale 
enheder

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan anmode en 
medlemsstat om at foretage en 
gennemgang og foreslå ændringer af 
relevante programmer, hvis dette er 

1. Kommissionen kan anmode en 
medlemsstat om at foretage en 
gennemgang og foreslå ændringer af 
relevante programmer, hvis dette er 
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nødvendigt for at støtte gennemførelsen af 
relevante rådshenstillinger.

nødvendigt for at støtte gennemførelsen af 
relevante rådshenstillinger, hvis alle 
midler, der er til rådighed under 
støtteprogrammet for strukturreformer for 
den pågældende medlemsstat, absorberes.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis medlemsstaten ikke træffer 
effektive foranstaltninger som reaktion på 
en anmodning fremsat i overensstemmelse 
med stk. 1 inden for de tidsfrister, der er 
fastsat i stk. 3 og 4, kan Kommissionen 
suspendere en del af eller alle betalingerne
til de pågældende programmer eller 
prioriteter i overensstemmelse med artikel 
91.

6. Hvis medlemsstaten ikke træffer 
effektive foranstaltninger som reaktion på 
en anmodning fremsat i overensstemmelse 
med stk. 1 inden for de tidsfrister, der er 
fastsat i stk. 3 og 4, kan Kommissionen 
suspendere en del af eller alle 
forpligtelserne til de pågældende 
programmer eller prioriteter i 
overensstemmelse med artikel 91.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fremsætter et forslag til 
Rådet om at suspendere alle eller en del af 
forpligtelserne eller betalingerne for et 
eller flere af en medlemsstats programmer, 
hvis:

Når der er taget hensyn til den 
pågældende medlemsstats økonomiske og 
sociale forhold og virkningen af den 
påtænkte suspension for økonomien,
fremsætter Kommissionen et forslag til 
Rådet om at suspendere alle eller en del af 
forpligtelserne for et eller flere af en 
medlemsstats programmer, hvis:

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 7 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der foretages fortrinsvis suspension af 
forpligtelser; betalinger suspenderes kun, 
når der kræves øjeblikkelig handling og i 
tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse. En suspension af betalinger 
finder anvendelse på 
betalingsanmodninger indgivet for de 
berørte programmer efter datoen for 
afgørelsen om suspension.

udgår

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 10 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Suspensionen af forpligtelser må højst 
omfatte 25 % af de forpligtelser, der 
vedrører det efterfølgende kalenderår, eller 
højst 0,25 % af det nominelle BNP, alt 
efter hvad der er lavest, i et eller flere af 
følgende tilfælde:

Suspensionen af forpligtelser må højst 
omfatte 50 % af de forpligtelser, der 
vedrører det efterfølgende kalenderår, eller 
højst 0,5 % af det nominelle BNP, alt efter 
hvad der er lavest, i et eller flere af 
følgende tilfælde:

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 12 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen holder Europa-Parlamentet 
informeret om gennemførelsen af denne 
artikel. Kommissionen skal navnlig, når en 
af betingelserne i stk. 7 er opfyldt for en 
medlemsstats vedkommende, straks 
informere Europa-Parlamentet og 
fremlægge oplysninger om de fonde og 
programmer, som kunne blive omfattet af 
en suspension af forpligtelser.

Kommissionen holder Europa-Parlamentet 
informeret om gennemførelsen af denne 
artikel. Kommissionen skal navnlig, når en 
af betingelserne i stk. 7 er opfyldt for en 
medlemsstats vedkommende, straks 
informere Europa-Parlamentet og 
fremlægge oplysninger om de fonde og 
programmer, som kunne blive omfattet af 
en suspension af forpligtelser, og 
virkningen af den påtænkte suspension 
for økonomien.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 12 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fremsender forslaget om 
suspension af forpligtelser eller om 
ophævelse af en sådan suspension til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissionen fremsender forslaget om 
suspension af forpligtelser eller om 
ophævelse af en sådan suspension til 
Europa-Parlamentet til udtalelse og Rådet
til afgørelse.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som supplement til artikel 31 kan 
medlemsstaten foreslå at iværksætte 
yderligere aktioner vedrørende tekniske 
bistand for at styrke den kapacitet hos 
medlemsstaternes myndigheder, 
støttemodtagere og relevante partnere, som 
er nødvendig med henblik på en effektiv 
forvaltning og anvendelse af fondene.

Som supplement til artikel 31 kan 
medlemsstaten foreslå at iværksætte 
yderligere aktioner vedrørende tekniske 
bistand for at styrke den institutionelle 
kapacitet og den effektivitet hos de 
offentlige forvaltninger og offentlige 
tjenester samt den kapacitet hos 
medlemsstaternes myndigheder, 
støttemodtagere og relevante partnere, som 
er nødvendig med henblik på en effektiv 
forvaltning og anvendelse af fondene.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver enkelt forvaltningsmyndighed 
udpeger for hvert program en 
kommunikationsmedarbejder 
("programkommunikationsmedarbejder").

2. Hver enkelt forvaltningsmyndighed 
udpeger for hvert program en 
kommunikationsmedarbejder 
("programkommunikationsmedarbejder"). 
Kommunikationsmedarbejderen skal tage 
hensyn til alle officielle og officielt 
anerkendte sprog i medlemsstaten eller de 
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officielle sprog i den eller de regionale 
og/eller lokale enheder, hvor programmet 
skal gennemføres.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 2022: 0.5 %; b) 2022: 0.7 %;

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 1 %;

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 1,5 %;

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) 2025: 0.5 %; (e) 2025: 2 %;

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) 2026: 0.5 % f) 2026: 2 %

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 70 % for de mindre udviklede 
regioner

a) 85 % for de mindre udviklede 
regioner

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 50 % for overgangsregionerne b) 65 % for overgangsregionerne

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 40 % for de mere udviklede 
regioner.

c) 50 % for de mere udviklede 
regioner.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for 
Samhørighedsfonden for hver prioritet må 
højst udgøre 70 %.

Medfinansieringssatsen for 
Samhørighedsfonden for hver prioritet må 
højst udgøre 85 %.
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for Interreg-
programmerne må højst udgøre 70 %.

Medfinansieringssatsen for Interreg-
programmerne må højst udgøre 85 %.
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