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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag til forordning fastsætter fælles bestemmelser for syv fonde med delt 
forvaltning.1

Ordføreren tilslutter sig det politiske mål "Et mere socialt Europa, der gennemfører den 
europæiske søjle for sociale rettigheder", men mener, at den politiske målsætning om 
"beskæftigelse og vækst" er for restriktiv, og er ikke overbevist om, at den i tilstrækkelig grad 
vil bidrage til at nå den sociale "AAA"-vurdering, som Kommissionens formand, Jean-Claude 
Juncker, har lovet de europæiske borgere. Det er klart, at fondene forfølger mere end job og 
vækst, og derfor er der blevet tilføjet et mål om "social inklusion". 

Programmer, der modtager støtte fra fondene, bør derfor tage hensyn til de udfordringer, der 
er identificeret i den sociale resultattavle, der støtter den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og den fælles beskæftigelsesrapport, og de bør ændres for at afspejle dette, hvor 
det er nødvendigt. I de tilfælde, hvor der overvejes korrigerende foranstaltninger, skal der 
også tages hensyn til disse to rapporter. 

Ordføreren mener, at en stigning i det samlede samhørighedsbudget er af vital betydning bl.a. 
for reelt at øge konvergensen mellem Øst- og Vest, Nord og Syd og for bedre at kunne 
foregribe teknologiske ændringer. Hun har foreslået ændringer af forordningen i 
overensstemmelse hermed. Desuden mener hun, at det er nødvendigt at tildele ESF+ en større 
andel af dette budget, og at denne sociale øremærkning også bør sikres på 
medlemsstatsniveau. 

For bedre at støtte de mindre udviklede regioner og overgangsregionerne og for ikke at 
hæmme udformningen eller gennemførelsen af programmer på medlemsstatsniveau har 
ordføreren øget både forfinansierings- og medfinansieringssatserne. 

Ordføreren mener, at bedre adgang til fondene er vigtig for at sikre en bedre udnyttelse, og 
glæder i den forbindelse sig over den mindskede administrative byrde og den øgede 
fleksibilitet, som Kommissionen har foreslået. En mindre administrativ byrde bør imidlertid 
ikke hæmme inddragelsen af arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet i udformningen og 
gennemførelsen af programmerne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien opfordrer 
Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

                                               
1 SF, EHFF, EFRU, ESF+, AMIF, IGFV og FIS.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge artikel 174 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) skal Unionen for at styrke sin 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed stræbe efter at formindske 
forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen 
for de mindst begunstigede områder eller 
øer og særlig vægt skal lægges på 
landdistrikter, områder i en industriel 
overgangsproces og områder, der lider af 
alvorlige naturbetingede eller demografiske 
ulemper af permanent art. Ifølge artikel 
175 i TEUF skal Unionen støtte 
virkeliggørelsen af disse mål med den 
virksomhed, som den udøver gennem Den 
Europæiske Udviklings- og Garantifond 
for Landbruget, Udviklingssektionen, Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Investeringsbank og andre 
instrumenter. Artikel 322 i TEUF udgør 
retsgrundlaget for vedtagelse af de 
finansielle regler for fastlæggelse af de 
nærmere retningslinjer for opstillingen og 
gennemførelsen af budgettet og for 
regnskabsaflæggelsen og revisionen samt 
for kontrollen med de finansielle aktørers 
ansvar.

(1) Ifølge artikel 174 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) skal Unionen for at styrke sin 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed stræbe efter at formindske 
forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen 
for de mindst begunstigede områder eller 
øer og særlig vægt skal lægges på 
landdistrikter, områder i en industriel 
overgangsproces og områder, der lider af 
alvorlige naturbetingede eller demografiske 
ulemper af permanent art, såsom de 
regioner, der kæmper med problemer som 
affolkning eller spredt befolkning. Ifølge 
artikel 175 i TEUF skal Unionen støtte 
virkeliggørelsen af disse mål med den 
virksomhed, som den udøver gennem Den 
Europæiske Udviklings- og Garantifond 
for Landbruget, Udviklingssektionen, Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Investeringsbank og andre 
instrumenter. Artikel 322 i TEUF udgør 
retsgrundlaget for vedtagelse af de 
finansielle regler for fastlæggelse af de 
nærmere retningslinjer for opstillingen og 
gennemførelsen af budgettet og for 
regnskabsaflæggelsen og revisionen samt 
for kontrollen med de finansielle aktørers 
ansvar.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Med henblik på at videreudvikle en 
samordnet og harmoniseret gennemførelse 
af de EU-fonde, der gennemføres under 
delt forvaltning, nemlig Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+), 
Samhørighedsfonden, foranstaltninger, der 
finansieres under delt forvaltning i Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), 
Asyl- og Migrationsfonden (AMIF), 
Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og 
Fonden for Integreret Grænseforvaltning 
(IGFV), bør der fastsættes finansielle 
regler baseret på artikel 322 i TEUF for 
alle disse fonde (i det følgende benævnt 
"fondene") med en klar angivelse af 
rammerne for anvendelsen af de relevante 
bestemmelser. Derudover bør der 
fastsættes fælles bestemmelser baseret på 
artikel 177 i TEUF med henblik på at
omfatte politikspecifikke regler for EFRU, 
ESF+, Samhørighedsfonden og EHFF.

(2) Med henblik på at videreudvikle en 
samordnet og harmoniseret gennemførelse 
af de EU-fonde, der gennemføres under 
delt forvaltning, nemlig Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (EFRU), 
Samhørighedsfonden, foranstaltninger, der 
finansieres under delt forvaltning i Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+), Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), 
Asyl- og Migrationsfonden (AMIF), 
Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og 
Fonden for Integreret Grænseforvaltning 
(IGFV), bør der fastsættes finansielle 
regler baseret på artikel 322 i TEUF for 
alle disse fonde (i det følgende benævnt 
"fondene") med en klar angivelse af 
rammerne for anvendelsen af de relevante 
bestemmelser. Derudover bør der 
fastsættes fælles bestemmelser baseret på 
artikel 177 i TEUF med henblik på at 
omfatte politikspecifikke regler for EFRU, 
Samhørighedsfonden og de delte 
forvaltningsmæssige områder i ESF+ og 
EHFF.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I henhold til artikel 174 i TEUF 
skal medlemsstaterne og Kommissionen 
sikre, at EFRU, ESF og 
Samhørighedsfonden har særlig fokus på 
disse regioner gennem strategiske 
investeringer, der har til formål at 
forbedre den territoriale struktur, den 
industrielle struktur, udbydelse af 
offentlige tjenesteydelser eller 
konkurrence, der i sidste ende kan 
bidrage til at fastholde befolkningen.
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Ændringsforslag 4

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, 
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.

(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 og Kommissionen bør 
tilstræbe at fjerne uligheder, bekæmpe 
fattigdom 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, social udelukkelse 
eller territorial isolation. Fondenes 
målsætninger bør forfølges inden for 
rammerne af en bæredygtig udvikling og 
Unionens fremme af målet om bevarelse, 
beskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten og bekæmpelse af 
klimaforandringer, 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.

Ændringsforslag 5
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Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør 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. Tilgængeligheden for 
personer med handicap bør garanteres i 
alle nye infrastrukturprojekter, der 
finansieres af fondene.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Fondenes målsætninger bør 
forfølges inden for rammerne af de mål, 
der er opstillet i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, der er proklameret af 
EU-institutionerne.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at understrege betydningen af at 
tage hånd om klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil fondene bidrage til at 
integrere klimaindsatsen i alle EU-
politikker og til opnåelsen af et overordnet 
mål om, at 25 % af udgifterne i EU-

(9) For at understrege betydningen af at 
tage hånd om klimaforandringer med 
henblik på at bidrage til finansieringen af
de fornødne tiltag for at opfylde Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling bør fondene bidrage til at 
integrere klimaindsatsen i alle EU-
politikker og til opnåelsen af et overordnet 
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budgettet skal gå til finansiering af støtte til 
klimamål.

mål om, at mindst 30 % af udgifterne i EU-
budgettet skal gå til finansiering af støtte til 
klimamål. På baggrund af 
Revisionsrettens anbefalinger bør 
mekanismerne til klimamainstreaming og 
klimasikring være en integreret del af 
programmeringen og gennemførelsen, 
som der tages højde for på forhånd, 
navnlig i forbindelse med 
projektudvælgelse.

Ændringsforslag 8

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 og inddragelse af 
kompetente lokale og regionale 
myndigheder, bymyndigheder og andre 
offentlige myndigheder, relevante 
organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder ikke-statslige 
organisationer, miljøpartnere og organer, 
som er ansvarlige for at fremme social 
inklusion, grundlæggende rettigheder, 
rettigheder for personer med handicap, 
ligestilling mellem kønnene, ikke-
forskelsbehandling og økonomiske parter
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).
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Ændringsforslag 9

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) 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. I det hele taget fremmer 
medlemsstaterne og eventuelt 
Kommissionen synergier og sikrer 
samordning, komplementaritet og 
sammenhæng mellem disse specifikke 
prioriteter og den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Begrundelse

Den europæiske søjle for sociale rettigheder blev proklameret den 17. november 2017 og var 
et afgørende skridt hen mod et mere socialt Europa. Den udgør et vigtigt principgrundlag, 
som kan forbedre de europæiske borgeres trivsel og dagligdag. De tyve hovedprincipper 
under den europæiske søjle for sociale rettigheder supplerer desuden meget godt de 
økonomiske og sociale mål i det europæiske semester.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Den succesfulde udbredelse af 
fonde bør bygge videre på det europæiske 
reformstøtteprogram, der støtter 
prioriterede reformer i alle EU-
medlemsstater og giver mulighed for en 
målrettet og effektiv anvendelse af 
fondene.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaterne bør tage hensyn 
til indholdet af deres udkast til national 
energi- og klimaplan, som skal udarbejdes i 
henhold til forordningen om forvaltning af 
energiunionen14, og resultatet af den 
proces, der resulterer i Unionens 
henstillinger vedrørende disse planer, med 
henblik på deres programmer og de 
finansielle behov til 
lavemissionsinvesteringer.

(14) Medlemsstaterne bør kunne 
gennemføre målsætningerne i henhold til
deres udkast til integreret national energi-
og klimaplan, som skal udarbejdes i 
henhold til forordningen om forvaltning af 
energiunionen14, og resultatet af den 
proces, der resulterer i Unionens 
henstillinger vedrørende disse planer, med 
henblik på deres programmer og de 
finansielle behov til kulstoffrie 
investeringer.

__________________ __________________

14 [Forordning om forvaltning af 
energiunionen, om ændring af direktiv 
94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 
2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, 
forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 
2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, 
direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, 
direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv 
(EU) 2015/652 og om ophævelse af 
forordning (EU) nr. 525/2013 
(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375
(COD)].

14 [Forordning om forvaltning af 
energiunionen, om ændring af direktiv 
94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 
2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, 
forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 
2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, 
direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, 
direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv 
(EU) 2015/652 og om ophævelse af 
forordning (EU) nr. 525/2013 
(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 
(COD)].

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
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Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Medlemsstaterne bør inddrage 
indholdet af deres nationale strategier for 
romaernes integration i deres 
programudvikling.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Hver medlemsstat bør have 
fleksibilitet til at bidrage til InvestEU med 
henblik på levering af budgetgarantier for
investeringer i den pågældende 
medlemsstat.

udgår

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Medlemsstaten bør foretage en 
midtvejsgennemgang af hvert program, der 
støttes af EFRU, ESF+ og 
Samhørighedsfonden. Gennemgangen bør 
føre til en komplet tilpasning af 
programmer baseret på programmernes 
performance, samtidig med at det giver 
mulighed for at tage højde for nye 
udfordringer og relevante landespecifikke 
henstillinger udstedt i 2024. Parallelt 
hermed bør Kommissionen i 2024, 
sammen med den tekniske justering for 
2025, gennemgå alle medlemsstaternes 
samlede tildelinger under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst
under samhørighedspolitikken for årene 
2025, 2026 og 2027 og anvende den 
tildelingsmetode, der er fastsat i den 

(19) Medlemsstaten bør foretage en 
midtvejsgennemgang af hvert program, der 
støttes af EFRU, ESF+ og 
Samhørighedsfonden. Gennemgangen bør 
føre til en komplet tilpasning af 
programmer baseret på programmernes 
performance, samtidig med at det giver 
mulighed for at tage højde for nye 
udfordringer og relevante landespecifikke 
henstillinger udstedt i 2024. Parallelt 
hermed bør Kommissionen i 2024, 
sammen med den tekniske justering for 
2025, gennemgå alle medlemsstaternes 
samlede tildelinger under målet om 
investeringer i beskæftigelse, vækst, social 
inklusion og opadgående konvergens
under samhørighedspolitikken for årene 
2025, 2026 og 2027 og anvende den 



PE627.592v03-00 12/50 AD\1168724DA.docx

DA

relevante basisretsakt. Denne gennemgang 
bør sammen med resultatet af 
midtvejsgennemgangen resultere i 
programændringer, der ændrer de 
finansielle tildelinger for årene 2025, 2026 
og 2027.

tildelingsmetode, der er fastsat i den 
relevante basisretsakt. Denne gennemgang 
bør sammen med resultatet af 
midtvejsgennemgangen resultere i 
programændringer, der ændrer de 
finansielle tildelinger for årene 2025, 2026 
og 2027.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Det bør overvejes at anvende 
lokale indikatorer for at sikre, at der tages 
bedre hensyn til subregionale forskelle.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at sikre tilgængeligheden af 
omfattende, ajourførte oplysninger om 
gennemførelsen af programmet bør der 
kræves hyppigere elektronisk rapportering 
af kvantitative data.

(29) For at sikre tilgængeligheden af 
omfattende, ajourførte oplysninger om 
gennemførelsen af programmet bør der 
kræves en mere effektiv og rettidig
elektronisk rapportering af kvantitative 
data.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For så vidt angår tilskud, der ydes 
til støttemodtagerne, bør medlemsstaterne i 
stigende grad benytte muligheden for 
forenklede omkostningsmodeller. 
Tærskelværdien for obligatorisk 
anvendelse af forenklede 

(34) For så vidt angår tilskud, der ydes 
til støttemodtagerne, bør medlemsstaterne i 
stigende grad benytte muligheden for 
forenklede omkostningsmodeller. 
Tærskelværdien for obligatorisk 
anvendelse af forenklede 
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omkostningsmodeller bør være knyttet til 
de samlede omkostninger til operationen 
for at sikre samme behandling af alle 
operationer under tærsklen, uanset om 
støtten er offentlig eller privat.

omkostningsmodeller bør være knyttet til 
de samlede omkostninger til operationen 
for at sikre samme behandling af alle 
operationer under tærsklen, uanset om 
støtten er offentlig eller privat. 
Medlemsstaterne bør høre 
overvågningsudvalget for så vidt angår 
udformningen af forenklede 
omkostningsmodeller.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Med henblik på at forbedre 
komplementariteten og forenkle 
gennemførelsen bør det være muligt at 
kombinere støtte fra Samhørighedsfonden 
og EFRU med støtte fra ESF+ i fælles 
programmer under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst.

(39) Med henblik på at forbedre 
komplementariteten og forenkle 
gennemførelsen bør det være muligt at 
kombinere støtte fra Samhørighedsfonden 
og EFRU med støtte fra ESF+ i fælles 
programmer under målet om investeringer i 
beskæftigelse, vækst, social inklusion og 
opadgående konvergens.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) For at skabe en god balance mellem 
en effektiv gennemførelse af fondene og de 
dermed forbundne 
administrationsomkostninger og byrder bør 
forvaltningsverificeringernes hyppighed, 
omfang og dækning være baseret på en 
risikovurdering, der tager hensyn til 
faktorer såsom typen af gennemførte 
operationer, støttemodtagerne samt det 
risikoniveau, der er konstateret ved 
tidligere forvaltningsverificeringer og 
revisioner.

(50) For at skabe en god balance mellem 
en effektiv gennemførelse af fondene og de 
dermed forbundne 
administrationsomkostninger og byrder bør 
forvaltningsverificeringernes hyppighed, 
omfang og dækning være baseret på en 
risikovurdering, der tager hensyn til 
faktorer såsom typen af gennemførte 
operationer, støttemodtagerne samt det 
risikoniveau, der er konstateret ved 
tidligere forvaltningsverificeringer og 
revisioner. Proportionalitetsprincippet bør 
have forrang i forvaltningen af og 
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kontrollen med fondene i forhold til 
risikoniveauet for EU-budgettet.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) For at fremme TEUF's 
målsætninger vedrørende økonomisk, 
social og territorial samhørighed bør målet 
om investeringer i beskæftigelse og vækst
støtte alle regioner. For at give en 
afbalanceret og gradueret støtte og afspejle 
det økonomiske og sociale 
udviklingsniveau bør midler under dette 
mål tildeles fra EFRU og ESF+ på basis af 
en tildelingsnøgle, der primært bygger på 
BNP pr. indbygger. Medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger er mindre end 90 % af EU-
gennemsnittet, bør støttes via målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst fra 
Samhørighedsfonden.

(60) For at fremme TEUF's 
målsætninger vedrørende økonomisk, 
social og territorial samhørighed bør målet 
om investeringer i beskæftigelse, vækst, 
social inklusion og opadgående 
konvergens støtte alle regioner og bidrage 
til at sikre, at der ydes passende offentlige 
tjenester, og at de personlige og faglige 
perspektiver på området forbedres. For at 
give en afbalanceret og gradueret støtte og 
afspejle det økonomiske og sociale 
udviklingsniveau bør midler under dette 
mål tildeles fra EFRU og ESF+ på basis af 
en tildelingsnøgle, der primært bygger på 
BNP pr. indbygger. Medlemsstater, hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger er mindre end 90 % af EU-
gennemsnittet, bør støttes via målet om 
investeringer i beskæftigelse, vækst, social 
inklusion og opadgående konvergens fra 
Samhørighedsfonden.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 60 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60a) Den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, som fastsætter 
medlemsstaternes forpligtelser med 
hensyn til social beskyttelse, social 
inklusion, anstændige arbejdsforhold, lige 
muligheder og adgang til 
arbejdsmarkedet, er blevet proklameret af 
EU-institutionerne. Målene for 
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investeringer i beskæftigelse, vækst og 
social inklusion som fastlagt i denne 
forordning bør bidrage til søjlens 
rettigheder og principper.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Der bør fastsættes objektive 
kriterier for udpegelse af regioner og 
områder, der er berettiget til støtte fra 
fondene. Med henblik herpå bør 
fastlæggelsen af regionerne og områderne 
på EU-plan baseres på det fælles 
klassifikationssystem for regioner, der er 
fastlagt ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/200323, 
som ændret ved Kommissionens 
forordning (EU) nr. 868/201424.

(61) Der bør fastsættes objektive 
kriterier for udpegelse af regioner og 
områder, der er berettiget til støtte fra 
fondene. Med henblik herpå bør 
fastlæggelsen af regionerne og områderne 
på EU-plan baseres på det fælles 
klassifikationssystem for regioner, der er 
fastlagt ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/200323, 
som ændret ved Kommissionens 
forordning (EU) nr. 868/201424 og (EU) 
nr. 2016/206624a.

__________________ __________________

23Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 
2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 
(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

24Kommissionens forordning (EU) nr. 
868/2014 af 8. august 2014 om ændring af 
bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 om 
indførelse af en fælles nomenklatur for 
regionale enheder (NUTS) (EUT L 241 af 
13.8.2014, s. 1).

24 Kommissionens forordning (EU) nr. 
868/2014 af 8. august 2014 om ændring af 
bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1059/2003 om 
indførelse af en fælles nomenklatur for 
regionale enheder (NUTS) (EUT L 241 af 
13.8.2014, s. 1).

24a Kommissionens forordning (EU) nr. 
2016/2066 af 21. november 2016 om 
ændring af bilagene til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder 
(NUTS) (EUT L 322 af 29.11.2013, s. 1).
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) For at udstikke passende finansielle 
rammer for EFRU, ESF+ og 
Samhørighedsfonden bør Kommissionen 
fastsætte den årlige fordeling af de 
disponible tildelinger pr. medlemsstat 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst sammen med listen 
over støtteberettigede regioner samt 
tildelingerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde. Under hensyntagen 
til at medlemsstaternes nationale tildelinger 
bør være fastsat på grundlag af de 
statistiske data og prognoser, der foreligger 
i 2018, og i betragtning af de 
skønsmæssige usikkerheder bør 
Kommissionen gennemgå de samlede 
tildelinger til alle medlemsstaterne i 2024 
på baggrund af de på det tidspunkt seneste 
tilgængelige statistikker og, hvis der er en 
kumulativ afvigelse på mere end ± 5 %, 
bør den justere disse tildelinger for årene 
2025-2027, så resultaterne af 
midtvejsgennemgangen og den tekniske 
justering samtidig afspejles i 
programændringerne.

(62) For at udstikke passende finansielle 
rammer for EFRU, ESF+ og 
Samhørighedsfonden bør Kommissionen 
fastsætte den årlige fordeling af de 
disponible tildelinger pr. medlemsstat 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse, vækst, social inklusion og 
opadgående konvergens sammen med 
listen over støtteberettigede regioner samt 
tildelingerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde (Interreg). Under 
hensyntagen til at medlemsstaternes 
nationale tildelinger bør være fastsat på 
grundlag af de statistiske data og 
prognoser, der foreligger i 2018, og i 
betragtning af de skønsmæssige 
usikkerheder bør Kommissionen gennemgå 
de samlede tildelinger til alle 
medlemsstaterne i 2024 på baggrund af de 
på det tidspunkt seneste tilgængelige 
statistikker og, hvis der er en kumulativ 
afvigelse på mere end ± 5 %, bør den 
justere disse tildelinger for årene 2025-
2027, så resultaterne af 
midtvejsgennemgangen og den tekniske 
justering samtidig afspejles i 
programændringerne.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Målene for denne forordning, 
nemlig at styrke den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed og at fastsætte 
fælles regler for den del af Unionens 
budget, der gennemføres ved delt 
forvaltning, kan ikke i tilstrækkelig grad 

(73) Målene for denne forordning, 
nemlig at styrke den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed og at fastsætte 
fælles regler for den del af Unionens 
budget, der gennemføres ved delt 
forvaltning, kan ikke i tilstrækkelig grad 
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opfyldes af medlemsstaterne på den ene 
side på grund af omfanget af forskellene 
mellem de forskellige regioners 
udviklingsniveau og situationen for de 
mindst begunstigede regioner samt 
medlemsstaternes og regionernes 
begrænsede finansielle midler og på den 
anden side på grund af behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelsen, der dækker flere EU-
fonde under delt forvaltning. Målene for 
denne forordning kan således bedre nås på 
EU-plan; Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

opfyldes af medlemsstaterne på den ene 
side på grund af omfanget af forskellene 
mellem de forskellige regioners 
udviklingsniveau og de særlige 
udfordringer, som de mindst begunstigede 
regioner står over for samt 
medlemsstaternes og regionernes 
begrænsede finansielle midler og på den 
anden side på grund af behovet for en 
sammenhængende ramme for 
gennemførelsen, der dækker flere EU-
fonde under delt forvaltning. Målene for 
denne forordning kan således bedre nås på 
EU-plan; Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) "klimasikring": en proces, som 
sikrer, at infrastrukturen er 
modstandsdygtig over for de negative 
klimapåvirkninger i overensstemmelse med 
nationale regler og retningslinjer, hvis
sådanne foreligger, eller internationalt 
anerkendte standarder.

(37) "klimasikring": en proces, som 
sikrer, at infrastrukturen er 
modstandsdygtig over for de negative 
klimapåvirkninger i overensstemmelse med 
nationale regler og retningslinjer, hvis 
sådanne foreligger, eller internationalt 
anerkendte standarder, og at investeringer 
i infrastruktur anvender princippet om 
energieffektivitet først.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 37 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) "miljø- og biodiversitetssikring": 
en struktureret proces, der tilsikrer 
virkningsfuld anvendelse af instrumenter 
til at undgå, at anvendelsen af EU-midler 
har skadelig indvirkning, og til at 
maksimere gavn heraf for tilstanden af 
EU's miljø og biodiversitet baseret på 
Kommissionens "Fælles ramme for 
biodiversitetssikring på EU-budgettet" og 
i overensstemmelse med nationale regler 
og retningslinjer, hvor sådanne 
forefindes, eller internationalt anerkendte 
standarder.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden 
og EHFF støtter følgende målsætninger:

1. EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden 
og EHFF støtter opadgående konvergens, 
solidaritet og samhørighed i EU i 
overensstemmelse med EU's 2020-
strategi, den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og FN's 2030-dagsorden for 
bæredygtig udvikling. Dette sker ved 
hjælp af følgende målsætninger:

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et tættere sammenknyttet Europa 
ved at øge mobilitet og regional IKT-
konnektivitet

c) et tættere sammenknyttet Europa 
ved at øge bæredygtig mobilitet og 
regional IKT-konnektivitet

Ændringsforslag 29
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et mere socialt Europa —
gennemførelse af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder

d) et mere retfærdigt, inklusivt og 
mere kvalificeret Europa med lige 
muligheder, gennemførelse af de 
rettigheder og principper, der er fastlagt 
og planlagt i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, den europæiske 
socialpagt, Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, 
navnlig afsnit III (ligestilling) og afsnit 
IV (solidaritet);

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) et Europa tættere på borgerne ved 
at fremme en bæredygtig og integreret 
udvikling af byer, landdistrikter og 
kystområder og lokale initiativer.

e) et Europa tættere på borgerne ved 
at fremme en bæredygtig og integreret 
udvikling af byer, landdistrikter og 
kystområder, partnerskaber mellem byer 
og landdistrikter og lokale initiativer.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) bistå medlemsstaterne med at 
forbedre adgangen til beskæftigelse af høj 
kvalitet for alle jobsøgende, navnlig unge 
langtidsledige, kvinder, personer med 
handicap og migranter.

Begrundelse

Nyt litra f).
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i beskæftigelse og 
vækst i medlemsstaterne og regionerne
(støttes af EFRU, ESF+ og 
Samhørighedsfonden) og

a) investeringer i beskæftigelse, 
vækst, social inklusion og opadgående 
konvergens, herunder strategiske 
investeringer i infrastruktur i de mest 
berørte medlemsstater og regioner (støttes 
af EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden) 
og

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører 
imidlertid den støtte fra 
Samhørighedsfonden, der overføres til 
Connecting Europe-faciliteten (CEF), det 
europæiske initiativ for byområder og 
interregionale innovative investeringer, den 
støtte, der overføres fra ESF+ til 
tværnationalt samarbejde, de beløb, der er 
bidrag til InvestEU37, og teknisk bistand 
på Kommissionens initiativ ved direkte 
eller indirekte forvaltning i 
overensstemmelse med 
finansforordningens [artikel 62, stk.1, litra 
a) og c)].

2. Kommissionen gennemfører 
imidlertid den støtte fra 
Samhørighedsfonden, der overføres til 
Connecting Europe-faciliteten (CEF), det 
europæiske initiativ for byområder og 
interregionale innovative investeringer, den 
støtte, der overføres fra ESF+ til 
tværnationalt samarbejde og teknisk 
bistand på Kommissionens initiativ ved 
direkte eller indirekte forvaltning i 
overensstemmelse med 
finansforordningens [artikel 62, stk.1, litra 
a) og c)].

__________________

37[Forordning (EU) [...] om [...] (EUT L 
[…] af […], s. […]).

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat tilrettelægger et 
partnerskab med de kompetente regionale 
og lokale myndigheder. Partnerskabet skal 
mindst omfatte følgende partnere:

1. For hver partnerskabsaftale
tilrettelægger hver medlemsstat et 
partnerskab med de kompetente regionale 
og lokale myndigheder. I forbindelse med 
grænseoverskridende programmer 
inddrager de deltagende medlemsstater 
disse partnere fra alle de deltagende 
medlemsstater. Partnerskabet omfatter i 
begge tilfælde som minimum følgende 
partnere:

a) bymyndigheder og andre offentlige 
myndigheder

a) lokale og regionale myndigheder, 
bymyndigheder og andre offentlige 
myndigheder

b) arbejdsmarkedets parter b) arbejdsmarkedets parter 

c) relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, miljøpartnere og organer, 
som er ansvarlige for at fremme social 
inklusion, grundlæggende rettigheder, 
rettigheder for personer med handicap, 
ligestilling mellem kønnene og ikke-
forskelsbehandling.

c) relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder miljøpartnere, 
ikke-statslige organisationer og organer, 
som er ansvarlige for at fremme social 
inklusion, grundlæggende rettigheder, 
rettigheder for personer med handicap, 
ligestilling mellem kønnene og ikke-
forskelsbehandling og dem, der er udpeget 
som støttemodtagere.

Ændringsforslag 35

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, gennemførelsen og 
evalueringen af programmerne, herunder 
gennem deltagelse i 
overvågningsudvalgene i 
overensstemmelse med artikel 34.

Ændringsforslag 36
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

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, idet der tages hensyn til relevante 
landespecifikke henstillinger

Ændringsforslag 37

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

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) komplementaritet mellem fondene 
og andre EU-instrumenter, herunder LIFE's 
strategiske integrerede projekter og 
strategiske naturprojekter

iii) komplementaritet mellem fondene 
og andre EU-instrumenter, fonde og 
programmer, herunder LIFE's strategiske 
integrerede projekter og strategiske 
naturprojekter

Ændringsforslag 39

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

e) de beløb, der skal bidrage til 
InvestEU pr. fond og pr. regionskategori

udgår

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der skal fastsættes delmål og mål i 
tilknytning til hver enkelt specifik 
målsætning inden for et program, med 
undtagelse af teknisk bistand og specifikke 
mål vedrørende bekæmpelse af materielle 
afsavn, jf. artikel [4, litra c), nr. vii)] i 
ESF+-forordningen.

2. Der skal fastsættes delmål og mål i 
tilknytning til hver enkelt specifik 
målsætning inden for et program, med 
undtagelse af teknisk bistand og specifikke 
mål vedrørende bekæmpelse af materielle 
afsavn, jf. artikel [4, stk. 1, nr. xi)] i ESF+-
forordningen.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de udfordringer, der er identificeret 
i de relevante landespecifikke henstillinger 
vedtaget i 2024

a) de nye udfordringer, der er 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger vedtaget i 2024

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den socioøkonomiske situation i 
den pågældende medlemsstat eller region

b) den socioøkonomiske situation i 
den pågældende medlemsstat eller region, 
herunder de udfordringer, som 
medlemsstaten står over for, jf. den 
sociale resultattavle og den fælles 
beskæftigelsesrapport, med den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
som referencepunkt.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) enhver større finansiel eller 
økonomisk udvikling i negativ retning, 
der kræver en tilpasning af 
programmerne

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) påtænkt anvendelse af finansielle 
instrumenter

vi) påtænkt anvendelse af finansielle 
instrumenter, hvis det er relevant

Ændringsforslag 47
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om godkendelse af 
programmet senest seks måneder efter 
datoen for medlemsstatens indgivelse af 
programmet.

4. Kommissionen vedtager en 
afgørelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt om godkendelse af 
programmet senest fire måneder efter 
datoen for medlemsstatens indgivelse af 
programmet.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen godkender 
ændringen af et program, senest seks
måneder efter at 
programændringsanmodningen blev 
indgivet af medlemsstaten.

4. Kommissionen godkender 
ændringen af et program, senest fire
måneder efter at 
programændringsanmodningen blev 
indgivet af medlemsstaten.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFRU, ESF+ og 
Samhørighedsfonden kan i fællesskab yde 
støtte til programmer under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst.

1. EFRU, ESF+ og 
Samhørighedsfonden kan i fællesskab yde 
støtte til programmer under målet om 
investeringer i beskæftigelse, vækst, social 
inklusion og opadgående social 
konvergens.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan anmode om, 
at op til 5 % af programmets finansielle 
tildelinger overføres fra en eller flere fonde 
til en eller flere andre fonde under delt 
forvaltning eller til et eller flere 
instrumenter under direkte eller indirekte 
forvaltning.

1. Medlemsstaterne kan anmode om, 
at op til 5 % af programmets finansielle 
tildelinger overføres fra en eller flere fonde 
til Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus eller 
Samhørighedsfonden.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) styres af lokale aktionsgrupper, der 
består af repræsentanter for offentlige og 
private lokale socioøkonomiske interesser, 
hvor ingen enkelt interessegruppe alene 
udøver kontrol over beslutningstagningen

b) styres af lokale eller regionale 
aktionsgrupper, der består af
repræsentanter for civilsamfundet, 
arbejdsmarkedets parter samt
repræsentanter for offentlige og private 
lokale socioøkonomiske interesser, hvor 
ingen enkelt interessegruppe alene udøver 
kontrol over beslutningstagningen

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for støtte fra EFRU under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst og 
for støtte fra Samhørighedsfonden: 2,5 %;

a) for støtte fra EFRU under målet om 
investeringer i beskæftigelse, vækst, social 
inklusion og opadgående social 
konvergens og for støtte fra 
Samhørighedsfonden: 2,5 %;

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for støtte fra ESF+: 4 % og for 
programmer i henhold til artikel 4, stk. 1, 
litra c), nr. vii), i ESF+-forordningen: 5 
%;

b) for ESF+: 5 %;

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) i tilfælde af for tidlig udtømning af 
(finansielle) ressourcer, hvordan 
programmets mål stadig kan nås i 
perioden 2021-2027

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) foranstaltninger i tilknytning til 
forenklede omkostningsmodeller.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 35 – nr. 1 – litra i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) programmets specifikke virkning 
for personer med størst risiko for 
fattigdom eller social udstødelse samt 
personer med handicap, langtidsledige og 
unge, der ikke er i beskæftigelse.

Ændringsforslag 57
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Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) foranstaltninger, der knytter sig til 
at sikre en forenklet omkostningsordning 
for støttemodtagere.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) miljø- og biodiversitetssikring af 
alle investeringer

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forfinansieringen for hver fond 
udbetales i årlige rater inden den 1. juli 
hvert år, afhængigt af om der er midler til 
rådighed, som følger:

2. Forfinansieringen for hver fond 
udbetales i årlige rater inden den 1. juli 
hvert år, afhængigt af om der er midler til 
rådighed, som følger:

a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1 %

b) 2022: 0,5 % b) 2022: 1 %

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

d) 2024: 0,5 % d) 2024: 2 %

e) 2025: 0,5 % e) 2025: 2 %

f) 2026: 0,5 % f) 2026: 2,5 %

Hvis et program vedtages efter den 1. juli 
2021, betales de tidligere rater i året for 
vedtagelsen.

Hvis et program vedtages efter den 1. juli 
2021, betales de tidligere rater i året for 
vedtagelsen.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
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Artikel 91 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) medlemsstaten har undladt at 
træffe de nødvendige foranstaltninger i 
henhold til artikel 15, stk. 6.

udgår

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør ethvert beløb 
i et program, som ikke er blevet brugt til 
forfinansiering i overensstemmelse med 
artikel 84, eller for hvilken der ikke er 
indgivet en betalingsanmodning i 
overensstemmelse med artikel 85 og 86 
senest den 26. december i det andet
kalenderår efter året for indgåelsen af 
budgetforpligtelserne for årene 2021-2026.

1. Kommissionen frigør ethvert beløb 
i et program, som ikke er blevet brugt til 
forfinansiering i overensstemmelse med 
artikel 84, eller for hvilken der ikke er 
indgivet en betalingsanmodning i 
overensstemmelse med artikel 85 og 86 
senest den 26. december i det tredje
kalenderår efter året for indgåelsen af 
budgetforpligtelserne for årene 2021-2026.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 102 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den geografiske dækning af støtten til 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst

Den geografiske dækning af støtten til 
målet om investeringer i beskæftigelse, 
vækst, social inklusion og opadgående 
konvergens

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFRU, ESF+ og 
Samhørighedsfonden støtter målet om 

1. EFRU, ESF+ og 
Samhørighedsfonden støtter målet om 
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investeringer i beskæftigelse og vækst i 
alle regioner på niveau 2 i den fælles 
nomenklatur for statistiske territoriale 
enheder ("NUTS 2-regioner"), jf. 
forordning (EF) nr. 1059/2003, ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/2014.

investeringer i beskæftigelse, vækst, social 
inklusion og opadgående konvergens i 
alle regioner på niveau 2 i den fælles 
nomenklatur for statistiske territoriale 
enheder ("NUTS 2-regioner"), jf. 
forordning (EF) nr. 1059/2003, ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
868/2014 og (EU) nr. 2016/2066.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midlerne EFRU og ESF+ til målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst
fordeles blandt følgende tre kategorier af 
NUTS 2-regioner:

Midlerne EFRU og ESF+ til målet om 
investeringer i beskæftigelse, vækst, social 
inklusion og opadgående konvergens
fordeles blandt følgende tre kategorier af 
NUTS 2-regioner:

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, der er til rådighed 
til budgetmæssige forpligtelser i perioden 
2021-2027, udgør 330 624 388 630 EUR i 
2018-priser.

De midler til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, der er til rådighed 
til budgetmæssige forpligtelser i perioden 
2021-2027, udgør 378 097 000 000 EUR i
faste 2018-priser.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager en afgørelse ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af de samlede midler pr. 
medlemsstat under målet om investeringer 

Kommissionen vedtager en afgørelse ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af de samlede midler pr. 
medlemsstat under målet om investeringer 
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i beskæftigelse og vækst pr. 
regionskategori sammen med listen over 
støtteberettigede regioner i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag XXII.

i beskæftigelse, vækst, social inklusion og 
opadgående social konvergens pr. 
regionskategori sammen med listen over 
støtteberettigede regioner i 
overensstemmelse med den metode, der er 
fastsat i bilag XXII.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 104 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midler til målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst og til målet om 
europæisk territorialt samarbejde (Interreg)

Midler til målet om investeringer i 
beskæftigelse, vækst, social inklusion og 
opadgående konvergens og til målet om 
europæisk territorialt samarbejde (Interreg)

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Midlerne til målet om investeringer 
i beskæftigelse og vækst udgør 97,5 % af 
de samlede midler (dvs. i alt 
322 194 388 630 EUR) og fordeles 
således:

1. Midlerne til målet om investeringer 
i beskæftigelse, vækst, social inklusion og 
opadgående konvergens udgør 97,5 % af 
de samlede midler, dvs. i alt 366 754 090 
000 i faste 2018-priser fordeles således:

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 61,6 % (dvs. i alt 198 621 593 157 
EUR) til mindre udviklede regioner

a) 61,6 % til mindre udviklede 
regioner

Ændringsforslag 70
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Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 14,3 % (dvs. i alt 45 934 516 595 
EUR) til overgangsregioner

b) 14,3 % til overgangsregioner

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 10,8 % (dvs. i alt 34 842 689 000 
EUR) til mere udviklede regioner

c) 10,8 % til mere udviklede regioner

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 12,8 % (dvs. i alt 41 348 556 877 
EUR) til medlemsstater, der modtager 
støtte fra Samhørighedsfonden

d) 12,8 % til medlemsstater, der 
modtager støtte fra Samhørighedsfonden

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) 0,4 % (dvs. i alt 1 447 034 
001 EUR) som supplerende støtte til 
regioner i den yderste periferi, der er 
fastlagt i artikel 349 i TEUF, og de NUTS 
2-regioner, der opfylder kriterierne i artikel 
2 i protokol 6 til tiltrædelsesakten af 1994.

e) 0,4 % som supplerende støtte til 
regioner i den yderste periferi, der er 
fastlagt i artikel 349 i TEUF, og de NUTS 
2-regioner, der opfylder kriterierne i artikel 
2 i protokol 6 til tiltrædelsesakten af 1994.

Ændringsforslag 74
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Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I 2024 gennemgår Kommissionen i sin 
tekniske justering for 2025, jf. artikel [6] i 
forordning (EU, Euratom) [...] (FFR-
forordningen), de samlede tildelinger under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst i hver enkelt medlemsstat for 2025-
2027.

I 2024 gennemgår Kommissionen i sin 
tekniske justering for 2025, jf. artikel [6] i 
forordning (EU, Euratom) [...] (FFR-
forordningen), de samlede tildelinger under 
målet om investeringer i beskæftigelse, 
vækst, social inklusion og opadgående 
konvergens i hver enkelt medlemsstat for 
2025-2027.

Ændringsforslag 75

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler, der er til rådighed for ESF+ 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst, udgør 
88 646 194 590 EUR.

De midler, der er til rådighed for ESF+ 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse, vækst og opadgående social 
konvergens, udgør 105 686 000 000 i faste 
2018-priser. Medlemsstaterne sikrer, at 
mindst 27,5 % af de samlede ressourcer 
under samhørighedspolitikken, som de 
modtager, anvendes til projekter under 
ESF+.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den supplerende støtte til regionerne i den 
yderste periferi, jf. stk. 1, litra e), der 
tildeles til ESF+, udgør 376 928 934 EUR.

Den supplerende støtte til regionerne i den 
yderste periferi, jf. stk. 1, litra e), der 
tildeles til ESF+, udgør 424 296 054 EUR i 
2018-priser.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
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Artikel 104 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 500 000 000 EUR af midlerne til 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst tildeles det europæiske initiativ for 
byområder direkte eller indirekte forvaltet 
af Kommissionen.

5. 560 000 000 EUR af midlerne til 
målet om investeringer i beskæftigelse, 
vækst, social inklusion og opadgående 
konvergens tildeles det europæiske 
initiativ for byområder direkte eller 
indirekte forvaltet af Kommissionen.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. 175 000 000 EUR af midlerne til 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst tildeles tværnationalt samarbejde, 
der støtter innovative løsninger under 
direkte eller indirekte forvaltning.

6. 196 000 000 EUR af ESF+-
midlerne til målet om investeringer i 
beskæftigelse, vækst, social inklusion og 
opadgående konvergens tildeles 
tværnationalt samarbejde, der støtter 
innovative løsninger under direkte eller 
indirekte forvaltning.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De samlede tildelinger til de enkelte 
medlemsstater, for så vidt angår målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst og 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
(Interreg), må ikke overføres mellem disse 
mål.

2. De samlede tildelinger til de enkelte 
medlemsstater, for så vidt angår målet om 
investeringer i beskæftigelse, vækst, social 
inklusion og opadgående konvergens og 
målet om europæisk territorialt samarbejde 
(Interreg), må ikke overføres mellem disse 
mål.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst for 
hver prioritet, må højst udgøre:

Medfinansieringssatsen for målet om 
investeringer i beskæftigelse, vækst, social 
inklusion og opadgående konvergens for 
hver prioritet, må højst udgøre:

Ændringsforslag 81

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 82

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 50 % for overgangsregionerne b) 60 % for overgangsregionerne

Ændringsforslag 83

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 84

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De fastsatte medfinansieringssatser i litra 
a) finder også anvendelse på regionerne i 
den yderste periferi og de regioner, der 
har problemer med affolkning (mindre 
end 12,5 indbyggere pr. kvadratkilometer 
på NUTS 3-nivaeu) og/eller 
befolkningsspredning.

Ændringsforslag 85

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 %.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan i ESF+-forordningen fastsættes 
højere medfinansieringssatser for 
prioriteter, der støtter innovative aktioner i 
overensstemmelse med artikel [14] i 
samme forordning.

Der kan i ESF+-forordningen fastsættes 
højere medfinansieringssatser for 
prioriteter eller programmer, der 
afhjælper materielle afsavn i henhold til 
artikel [9], der yder støtte til 
ungdomsarbejdsløshed i henhold til 
artikel [10], den europæiske børnegaranti 
i henhold til artikel [10a] og innovative 
tiltag i henhold til artikel 13 i ESF+-
forordningen og innovative aktioner i 
overensstemmelse med artikel [13] i 
samme forordning.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for Interreg-
programmerne må højst udgøre 70 %.

Medfinansieringssatsen for Interreg-
programmerne må højst udgøre 85 %.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 3 – række 12 – kolonne "Integreret territorial investering (ITI)"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Byer og forstæder Byer, forstæder og landdistrikter 
forbundet hermed

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 3 – række 16 – kolonne "Integreret territorial investering (ITI)"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tyndt befolkede områder Landdistrikter og tyndt befolkede områder

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 3 – række 22 – kolonne "Lokaludvikling styret af lokalsamfundet"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Byer og forstæder Byer, forstæder og landdistrikter 
forbundet hermed

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 3 – række 26 – kolonne "Lokaludvikling styret af lokalsamfundet"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tyndt befolkede områder Landdistrikter og tyndt befolkede områder
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Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 3 – række 32 – kolonne "Andre typer territoriale redskaber under 
politisk målsætning 5"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Byer og forstæder Byer, forstæder og landdistrikter 
forbundet hermed

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 3 – række 36 – kolonne "Andre typer territoriale redskaber under 
politisk målsætning 5"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tyndt befolkede områder Landdistrikter og tyndt befolkede områder

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Bilag III – tabel – række 6 – kolonne 2: Opfyldelseskriterier 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er indført overvågningsmekanismer, 
som dækker alle procedurer i henhold til
national lovgivning om offentligt udbud, 
hvilket omfatter:

Indførelse af en national ramme for 
gennemførelse af UNCRPD, som
omfatter:

1. målsætninger med kvantificérbare mål, 
dataindsamling og en 
overvågningsmekanisme

1. målsætninger med kvantificérbare mål, 
dataindsamling og en 
overvågningsmekanisme

2. ordninger til sikring af, at politikker, 
love og standarder vedrørende 
tilgængelighed er tilstrækkelig afspejlet i 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne. 

2. ordninger til sikring af, at politikker, 
love og standarder vedrørende 
tilgængelighed er tilstrækkelig afspejlet i 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmerne og indeholdt i kriterierne 
og forpligtelserne for projektudvælgelsen.

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
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Bilag IV – række 4.2.1 – kolonne 2: Specifik målsætning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.2.1 Forbedring af 
uddannelsessystemernes kvalitet, 
effektivitet og arbejdsmarkedsrelevans 

4.2.1 Forbedring af 
uddannelsessystemernes kvalitet, 
inklusionsevne og effektivitet og 
arbejdsmarkedsrelevans for at lette 
overgangen fra uddannelsessystemerne og 
arbejdsmarkedet

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Bilag IV – række 4.2.1 – kolonne 2: Specifik målsætning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.2.2 Fremme af fleksible 
opkvalificerings- og 
omskolingsmuligheder for alle, bl.a. ved at 
lette karriereskift og fremme mobilitet på 
arbejdsmarkedet

4.2.2 Fremme af livslang læring samt 
uformel og ikkeformel læring, fleksible 
opkvalificerings- og 
omskolingsmuligheder for alle, bl.a. ved at 
lette karriereskift og fremme mobilitet på 
arbejdsmarkedet

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Bilag IV – række 4.2 - kolonne 4: Opfyldelseskriterier for grundforudsætningerne – nr. 
1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. evidensbaserede systemer til 
foregribelse af og prognoser for kommende 
færdighedsbehov samt mekanismer til 
sporing af færdiguddannede og tjenester 
for effektiv vejledning af høj kvalitet til 
lærende i alle aldre 

1. evidensbaserede systemer til 
foregribelse af og prognoser for kommende 
færdighedsbehov samt mekanismer til 
opfølgende sporing af færdiguddannede og 
tjenester for effektiv vejledning af høj 
kvalitet til lærende i alle aldre, herunder 
elevcentrerede tilgange

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Bilag IV – række 4.2 - kolonne 4: Opfyldelseskriterier for grundforudsætningerne – nr. 
2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. foranstaltninger til sikring af lige 
adgang til, deltagelse i og fuldførelse af 
relevant og inkluderende uddannelse af høj 
kvalitet og erhvervelse af 
nøglekompetencer på alle niveauer, 
herunder videregående uddannelse

2. foranstaltninger til sikring af lige 
adgang til, deltagelse i og fuldførelse af 
økonomisk overkommelig, relevant, ikke-
segregeret og inkluderende uddannelse af 
høj kvalitet og erhvervelse af 
nøglekompetencer på alle niveauer, 
herunder videregående uddannelse

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Bilag IV – række 4.2 - kolonne 4: Opfyldelseskriterier for grundforudsætningerne – nr. 
3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. en koordineringsmekanisme på 
tværs af alle niveauer inden for uddannelse, 
herunder videregående uddannelse, og en 
klar ansvarsfordeling mellem de relevante 
nationale og/eller regionale organer

3. en koordineringsmekanisme på 
tværs af alle niveauer inden for uddannelse, 
herunder videregående uddannelse og ikke-
formelle og uformelle 
undervisningsudbydere, og en klar 
ansvarsfordeling mellem de relevante 
nationale og/eller regionale organer

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Bilag IV – række 4.3 - kolonne 4 – Opfyldelseskriterier for grundforudsætningerne – nr. 
3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. foranstaltninger til overgang fra 
institutionel pleje til pleje i nærmiljøet 

3. foranstaltninger til overgang fra 
institutionel pleje til pleje i nærmiljøet,
baseret på en national 
afinstitutionaliseringsstrategi og en 
handlingsplan

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Bilag IV – række 4.3 - kolonne 4: Opfyldelseskriterier for grundforudsætningerne –
indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er indført en national strategisk 
politisk ramme for social inklusion og 
fattigdomsbekæmpelse, som omfatter:

Der er indført en national strategisk 
politisk ramme og handlingsplan for social 
inklusion og fattigdomsbekæmpelse, som 
omfatter:

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Bilag IV – række 4.3 - kolonne 4: Opfyldelseskriterier for grundforudsætningerne – nr. 
2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af segregering af enhver art, 
bl.a. gennem tilstrækkelig indkomststøtte, 
rummelige arbejdsmarkeder og adgang til 
kvalitetstjenester for sårbare personer, 
herunder indvandrere

2. foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af segregering af enhver art, 
bl.a. gennem tilstrækkelig indkomststøtte
og beskyttelse af socialsikring, rummelige 
arbejdsmarkeder og adgang til 
kvalitetstjenester for sårbare personer, 
herunder indvandrere

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Bilag IV – række 4.3 - kolonne 4: Opfyldelseskriterier for grundforudsætningerne – nr. 
3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. foranstaltninger til overgang fra 
institutionel pleje til pleje i nærmiljøet

3. foranstaltninger til overgang fra 
institutionel pleje til familiepleje og pleje i 
nærmiljøet

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Bilag IV – række 4.3.2 - kolonne 2: Specifik målsætning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.3.2 Fremme af socioøkonomisk 
integration af marginaliserede 
samfundsgrupper, som f.eks. romaer

4.3.2 Fremme af socioøkonomisk 
inklusion af tredjelandsstatsborgere og
marginaliserede samfundsgrupper, som 
f.eks. romaer

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Bilag IV – række 4.4 – kolonne 4: Opfyldelseskriterier for grundforudsætningerne – nr. 
3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Foranstaltninger til sikring af de 
sociale beskyttelsessystemers effektivitet, 
tilgængelighed og økonomiske 
overkommelighed

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Bilag V– afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Model for programmer, der modtager støtte 
fra EFRU (målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst), ESF+, 
Samhørighedsfonden og EHFF —
artikel 16, stk. 3

Model for programmer, der modtager støtte 
fra EFRU (målet om investeringer i 
beskæftigelse, vækst, social inklusion og 
opadgående konvergens), ESF+, 
Samhørighedsfonden og EHFF —
artikel 16, stk. 3

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Bilag V – nr. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til målet om beskæftigelse og vækst: Til målet om investeringer i beskæftigelse, 
vækst, social inklusion og opadgående 
konvergens:



AD\1168724DA.docx 43/50 PE627.592v03-00

DA

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Bilag V – nr. 2 – tabel 1.T. – Programstruktur

Kommissionens forslag

ID Afsnit [300] Tek
nisk 
bist
and

Beregningsgrundla
g

Fond Regionskategori for 
den region, der 
modtager støtte

Specifik 
målsætning, der er 
udvalgt

1 Prioritet 1 Nej EFRU Mere udviklede 
regioner

Specifik 
målsætning 1

Overgangsregioner

Mindre udviklede 
regioner

Specifik 
målsætning 2

Regioner i den yderste 
periferi og nordlige 
tyndtbefolkede 
regioner

Mere udviklede 
regioner

Specifik 
målsætning 3

2 Prioritet 2 Nej ESF+ Mere udviklede 
regioner

Specifik 
målsætning 4

Overgangsregioner

Mindre udviklede 
regioner

Specifik 
målsætning 5

Regioner i den yderste 
periferi

3 Prioritering 3 Nej Samhø
righed
sfonde
n

Ikke relevant

3 Prioriteter vedrørende teknisk 
bistand

Ja Ikke relevant

.. Særlig prioritet: 
Ungdomsbeskæftigelse

Nej ESF+

.. Særlig prioritet: 
Landespecifikke henstillinger

Nej ESF+

.. Særlig prioritet: Innovative 
aktioner

Nej ESF+ Specifik 
målsætning 8

Særlig prioritet: Materielle 
afsavn

Nej ESF+ Specifik 
målsætning 9

Ændringsforslag

ID Afsnit [300] Tek
nisk 
bist
and

Beregningsgrundla
g

Fond Regionskategori for 
den region, der 
modtager støtte

Specifik 
målsætning, der er 
udvalgt
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1 Prioritet 1 Nej EFRU Mere udviklede 
regioner

Specifik 
målsætning 1

Overgangsregioner

Mindre udviklede 
regioner

Specifik 
målsætning 2

Regioner i den yderste 
periferi og nordlige 
tyndtbefolkede 
regioner

Mere udviklede 
regioner

Specifik 
målsætning 3

2 Prioritet 2 Nej ESF+ Mere udviklede 
regioner

Specifik 
målsætning 4

Overgangsregioner

Mindre udviklede 
regioner

Specifik 
målsætning 5

Regioner i den yderste 
periferi

3 Prioritering 3 Nej Samhø
righed
sfonde
n

Ikke relevant

3 Prioriteter vedrørende teknisk 
bistand

Ja Ikke relevant

Særlig prioritet: 
Ungdomsbeskæftigelse

Nej ESF+

Særlig prioritet: Børnegaranti Nej ESF+

.. Særlig prioritet: 
Landespecifikke henstillinger

Nej ESF+

.. Særlig prioritet: Innovative 
aktioner

Nej ESF+ Specifik 
målsætning 8

Særlig prioritet: Materielle 
afsavn

Nej ESF+ Specifik 
målsætning 9

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 2.1 – tabel

Kommissionens forslag

Dette er en særlig prioritet for en landespecifik henstilling

Dette er en særlig prioritet for ungdomsbeskæftigelse

Dette er en særlig prioritet for innovative aktioner

Dette er en særlig prioritet for afhjælpning af materielle afsavn**
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Ændringsforslag

Dette er en særlig prioritet for en landespecifik henstilling

Dette er en særlig prioritet for ungdomsbeskæftigelse

Dette er en særlig prioritet for børnegaranti

Dette er en særlig prioritet for innovative aktioner

Dette er en særlig prioritet for afhjælpning af materielle afsavn**

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Bilag V – nr. 2 – afsnit 3 – nr. 2.1 – nr. 2.1.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1.1. Specifik målsætning54 (målet om 
beskæftigelse og vækst) eller støtteområde 
(EHFF) — gentages for alle udvalgte 
specifikke målsætninger eller støtteområde 
for alle prioriteter, undtagen teknisk 
bistand

2.1.1. Specifik målsætning54 (målet om 
investeringer i beskæftigelse, vækst, social 
inklusion og opadgående konvergens) 
eller støtteområde (EHFF) — gentages for 
alle udvalgte specifikke målsætninger eller 
støtteområde for alle prioriteter, undtagen 
teknisk bistand

__________________ __________________

54 Undtagen en specifik målsætning, der er 
fastsat i artikel 4, stk. 1, litra c), nr. vii), i 
ESF+-forordningen.

54 Undtagen en specifik målsætning, der er 
fastsat i artikel 4, stk. 1, litra c), nr. vii), i 
ESF+-forordningen.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 3 – tabel 15

Kommissionens forslag

Regionskategori Vindue 
1

Vindue 
2

Vindue 
3

Vindue 
4

Vindue 
5

Beløb

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

EFRU Mere udviklede 
regioner

Mindre udviklede 
regioner

Overgangsregioner

Regioner i den 
yderste periferi og 
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nordlige 
tyndtbefolkede 
regioner

ESF+ Mere udviklede 
regioner

Mindre udviklede 
regioner

Overgangsregioner

Regioner i den 
yderste periferi

Samhørighedsfonden

EHFF

I alt:

Ændringsforslag

Regionskategori Vindue 
1

Vindue 
2

Vindue 
3

Vindue 
4

Vindue 
5

Beløb

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

EFRU Mere udviklede 
regioner

Mindre udviklede 
regioner

Overgangsregioner

Regioner i den 
yderste periferi og 
nordlige 
tyndtbefolkede 
regioner

Samhørighedsfonden

EHFF

I alt:

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Bilag V – nr. 3 – nr. 3.2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til målet om beskæftigelse og vækst: Målet om investeringer i beskæftigelse, 
vækst, social inklusion og opadgående 
konvergens:
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Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Bilag XXII – overskrift 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildelingsmetode for mindre udviklede 
regioner, der er støtteberettigede under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst — artikel 102, stk. 2, litra a)

Tildelingsmetode for mindre udviklede 
regioner, der er støtteberettigede under 
målet om investeringer i beskæftigelse, 
vækst, social inklusion og opadgående 
konvergens — artikel 102, stk. 2, litra a)

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Bilag XXII – overskift 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildelingsmetode for overgangsregioner, 
der er støtteberettigede under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst —
artikel 102, stk. 2, litra b)

Tildelingsmetode for overgangsregioner, 
der er støtteberettigede under målet om 
investeringer i beskæftigelse, vækst, social 
inklusion og opadgående konvergens —
artikel 102, stk. 2, litra b)

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Bilag XXII – overskrift 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildelingsmetode for mere udviklede 
regioner, der er støtteberettigede under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst — artikel 102, stk. 2, litra c)

Tildelingsmetode for mere udviklede 
regioner, der er støtteberettigede under 
målet om investeringer i beskæftigelse, 
vækst, social inklusion og opadgående 
konvergens — artikel 102, stk. 2, litra c)

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Bilag XXII – nr. 14



PE627.592v03-00 48/50 AD\1168724DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. For alle regioner, som i forbindelse 
med programmeringsperioden 2014-2020 
blev klassificeret som mindre udviklede 
regioner, men hvis BNP pr. indbygger er 
over 75 % af gennemsnittet i EU-27, svarer 
det laveste støtteniveau pr. år under målet 
om investeringer i beskæftigelse og vækst
til 60 % af deres tidligere vejledende 
gennemsnitlige årlige tildeling under målet 
om investeringer i beskæftigelse og vækst, 
som er beregnet af Kommissionen i den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020.

14. For alle regioner, som i forbindelse 
med programmeringsperioden 2014-2020 
blev klassificeret som mindre udviklede 
regioner, men hvis BNP pr. indbygger er 
over 75 % af gennemsnittet i EU-27, svarer 
det laveste støtteniveau pr. år under målet 
om investeringer i beskæftigelse, vækst, 
social inklusion og opadgående 
konvergens til 60 % af deres tidligere 
vejledende gennemsnitlige årlige tildeling 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst, som er beregnet af 
Kommissionen i den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020.
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PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel 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 og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed 
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