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KORT BEGRUNDELSE 

Dette initiativ følger op på Kommissionens meddelelse af 6. december 2017 om nye 

budgetinstrumenter, der skal bidrage til at sikre et stabilt euroområde, og som indgik i pakken 

med initiativer til at uddybe Europas økonomiske og monetære union. 

Den Europæiske Union står fortsat over for et stort investeringsunderskud, som i betydelig 

grad svækker EU's vækst på lang sigt med betydelige negative virkninger for jobskabelse og 

økonomisk og social samhørighed. Den globale krise har vist, at de enkelte medlemsstaters 

tilgængelige instrumenter er stærkt begrænsede og næsten udelukkende baseret på den fælles 

monetære politik. ØMU'ens nuværende struktur er ikke rustet til at afbøde store asymmetriske 

chok og effektivt sikre opretholdelsen af medlemsstaternes niveau af offentlige investeringer, 

navnlig i små åbne økonomier. Et mere integreret euroområde vil medføre yderligere stabilitet 

og velstand i hele Unionen. Uddybningen af ØMU'en kræver ikke blot en målrettet indsats fra 

medlemsstaterne, men også passende støtte fra EU's budgetinstrumenter og instrumenter til 

politisk samordning. 

Stabiliseringsfunktionen er udviklet til medlemsstaterne i euroområdet og til de medlemsstater 

uden for euroområdet, der deltager i den europæiske valutakursmekanisme (ERM II). 

Forslaget vil supplere de eksisterende EU-instrumenter til finansiering af job, vækst og 

investeringer og de nationale finanspolitikker samt den finansielle bistand til håndtering af 

alvorlige finansielle vanskeligheder, f.eks. den europæiske finansielle 

stabiliseringsmekanisme (EFSM) og ESM.  

Den foreslåede europæiske investeringsstabiliseringsfunktion bør bidrage til at sikre stabile 

kvalificerede offentlige investeringer i form af lån og rentetilskud i medlemsstater, som 

rammes af store asymmetriske chok, når de automatiske stabilisatorer ikke længere er 

tilstrækkelige, den nationale finanspolitik står over for en vanskelig afvejning mellem 

stabilisering og bæredygtighed, pengepolitikken er bundet, og den finanspolitiske samordning 

har nået sine grænser. På lang sigt vil denne ordning bidrage til at hindre et fald i væksten og 

beskæftigelsen og opnå en bedre finansiering af kontracykliske sociale 

samhørighedspolitikker. 

Beslutningen om at yde støtte er betinget af, at den berørte medlemsstat opfylder strenge 

kriterier baseret på overholdelsen af afgørelser og henstillinger inden for rammerne af 

finanspolitisk og makroøkonomisk overvågning. De yderligere kriterier for aktivering af 

støtten under instrumentet er baseret på en dobbeltsidet udløser, eftersom betydelige 

stigninger i de nationale arbejdsløshedstal er en vigtig indikator for indvirkningen af et stort 

asymmetrisk chok. De lån, som Kommissionen kan yde, er begrænset til et fast loft på 30 mia. 

EUR. 

Ordføreren støtter forordningens formål og foreslår desuden at understrege, at solidaritet og 

samhørighed mellem medlemsstaterne er af afgørende betydning for ØMU'ens 

modstandsdygtighed. Desuden har ordføreren forsøgt at understrege nødvendigheden af at 

virkeliggøre principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder inden for rammerne af 

det europæiske semester og vigtigheden af at imødegå uligheder og opfylde målene om 

stabilitet, vækst og beskæftigelse. 
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Ordføreren mener, at dette instrument bør oprettes for at fastholde de offentlige investeringer, 

absorbere chok og forhindre afsmittende virkninger i andre lande. Ordføreren er ikke desto 

mindre klar over, at dette kunne være et skridt i retning af fremtidige mekanismer, der kan 

tilvejebringe en makroøkonomisk stabiliseringsfunktion. 

Senest to år efter ikrafttrædelsen af denne forordning og derefter hvert femte år vil 

Kommissionen undersøge kvaliteten af medlemsstaternes forvaltningssystemer og -

procedurer for offentlige investeringer. Ordføreren foreslår at tilføje yderligere indikatorer for 

sociale forhold og beskæftigelse for bedre at kunne måle virkningerne af denne forordning på 

stedet. Desuden har ordføreren bestræbt sig på at vurdere aktiveringskriteriernes effektivitet 

og muligheden for at udvide og/eller indføre fleksibilitet i fremtiden. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Fremme af økonomisk, social og 

territorial samhørighed og oprettelse af en 

økonomisk og monetær union er centrale 

målsætninger i henhold til traktaterne. 

(1) Fremme af økonomisk, social og 

territorial samhørighed, solidaritet blandt 

medlemsstaterne, en bæredygtig udvikling 

i Europa og oprettelse af en økonomisk og 

monetær union er centrale målsætninger i 

henhold til traktaterne. Desuden bør der 

tages hensyn til kravene i forbindelse med 

fremme af et højt niveau af beskæftigelse, 

garanti for tilstrækkelig social beskyttelse, 

kampen imod social udelukkelse og et højt 

niveau for uddannelse, faglig uddannelse 

og beskyttelse af den menneskelige 

sundhed. 

 

Ændringsforslag  2 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Øget økonomisk samhørighed (2) Øget økonomisk, social og 
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mellem de medlemsstater, der har euroen 

som valuta, vil bidrage til en stabil 

monetær union og en harmonisk udvikling 

af Unionen som helhed. 

territorial samhørighed mellem de 

medlemsstater, der har euroen som valuta, 

vil bidrage til en stabil monetær union og 

en harmonisk udvikling af Unionen som 

helhed, hvor der tilstræbes fuld 

beskæftigelse og socialt fremskridt. 

 

Ændringsforslag  3 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Medlemsstaterne bør føre deres 

økonomiske politik og samordne denne 

med henblik på at nå målene om at styrke 

den økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighed. 

(3) Medlemsstaterne bør føre deres 

økonomi-, beskæftigelses- og 

socialpolitikker og samordne disse med 

henblik på at nå stabilitets-, vækst- og 

jobskabelsesmålene om at styrke den 

økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighed og social inklusion og 

bidrage til gennemførelsen af de 

rettigheder og principper, der er fastlagt i 

den europæiske søjle for sociale 

rettigheder. Medlemsstaterne bør 

yderligere tilstræbe at fjerne uligheder og 

fremme ligestilling mellem borgerne. 

 

Ændringsforslag  4 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Den finanskrise og økonomiske 

nedtur af hidtil uset karakter, der ramte 

verden og euroområdet, har vist, at de 

tilgængelige instrumenter i euroområdet 

såsom den fælles pengepolitik, automatiske 

finanspolitiske stabilisatorer og 

diskretionære finanspolitiske 

foranstaltninger på nationalt plan ikke i 

tilstrækkelig grad kan absorbere store 

asymmetriske chok. 

(4) Den globale finanskrise og 

økonomiske nedtur af hidtil uset karakter 

har vist begrænsningerne i de tilgængelige 

instrumenter i euroområdet såsom den 

fælles pengepolitik og automatiske 

finanspolitiske stabilisatorer, 

gennemførelsen af strukturreformer og 

diskretionære finanspolitiske 

foranstaltninger på nationalt plan. 

Udviklingen af stabilisatorer, som f.eks. 

EISF, er nødvendig for at absorbere store 
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asymmetriske chok, som kan føre til 

sociale ubalancer og uligheder og ramme 

de mest sårbare i mange medlemsstater 

uforholdsmæssigt hårdt. Der er følgelig 

behov for at udarbejde instrumenter, som 

styrker den politiske og budgetmæssige 

solidaritet på EU-plan. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Den Europæiske Union står 

fortsat over for et betydeligt 

investeringsunderskud, som i væsentlig 

grad svækker EU's langsigtede vækst. 

Flere medlemsstater har oplevet en 

betydelig reduktion af deres underskud på 

de løbende poster og en reduktion af 

omkostningen pr. arbejdskraftenhed, men 

den eksterne nettogæld i procent af BNP 

er ikke faldet i de fleste medlemsstater, og 

i nogle af dem er den endda steget med 

betydelige negative virkninger for 

jobskabelse og økonomisk og social 

samhørighed. 

 

Ændringsforslag  6 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at fremme makroøkonomisk 

tilpasning og afbøde følgerne af store 

asymmetriske chok under den aktuelle 

institutionelle opsætning er de 

medlemsstater, der har euroen som valuta, 

og andre medlemsstater, der deltager i 

vekselkursmekanismen (ERM II), nødt til i 

højere grad at ty til de tilbageværende 

instrumenter under den økonomiske politik 

såsom automatiske finanspolitiske 

(5) For at fremme makroøkonomisk 

tilpasning og afbøde følgerne af store 

asymmetriske chok under den aktuelle 

institutionelle opsætning er de 

medlemsstater, der har euroen som valuta, 

og andre medlemsstater, der deltager i 

vekselkursmekanismen (ERM II), nødt til i 

højere grad at ty til de tilbageværende 

instrumenter under den økonomiske politik 

såsom automatiske finanspolitiske 



 

AD\1168912DA.docx 7/26 PE627.842v02-00 

 DA 

stabilisatorer og andre diskretionære 

finanspolitiske foranstaltninger, hvilket 

vanskeliggør en samlet tilpasning. 

Hændelsesforløbet under krisen i 

euroområdet tyder også på, at der med 

henblik på at sikre makroøkonomisk 

stabilisering i alvorlige makroøkonomiske 

situationer lægges meget stor vægt på den 

fælles pengepolitik. 

stabilisatorer og andre diskretionære 

finanspolitiske foranstaltninger på 

udelukkende nationalt plan, hvilket 

vanskeliggør en samlet tilpasning, navnlig 

for de mest sårbare. Hændelsesforløbet 

under krisen i euroområdet tyder også på, 

at der med henblik på at sikre 

makroøkonomisk stabilisering i alvorlige 

makroøkonomiske situationer lægges 

meget stor vægt på den fælles pengepolitik. 

Velgennemførte politiske og økonomiske 

instrumenter på EU-plan kan bidrage til 

at løse dette problem. 

 

Ændringsforslag  7 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Der er derfor behov for yderligere 

instrumenter til at forhindre, at store 

asymmetriske chok i fremtiden resulterer i 

endnu værre og mere omfattende 

stresssituationer og svækker 

samhørigheden. 

(7) Der er derfor behov for yderligere 

instrumenter til at forhindre muligheden 

for, at store asymmetriske chok i fremtiden 

resulterer i endnu værre og mere 

omfattende stresssituationer, svækker den 

økonomiske, territoriale og sociale 

samhørighed og øger uligheden og 

fattigdommen. Disse instrumenter bør 

være effektive med hensyn til at skabe 

beskæftigelse. ØMU'ens nuværende 

opbygning er ikke tilstrækkeligt rustet til 

at afbøde store asymmetriske chok ved 

hjælp af mekanismer, der effektivt sikrer 

opretholdelsen af medlemsstatens niveau 

af offentlige investeringer, herunder støtte 

til nationale arbejdsløshedsordninger, 

hvilket ikke kun er nødvendigt for 

produktiviteten, men også for deres 

borgeres samhørighed og velfærd.  

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) For at hjælpe de medlemsstater, der 

har euroen som valuta, med hurtigt at 

håndtere hurtigt skiftende økonomiske 

omstændigheder og stabilisere deres 

økonomi ved at opretholde niveauet for 

offentlige investeringer i tilfælde af store 

asymmetriske chok bør der oprettes en 

europæisk 

investeringsstabiliseringsfunktion (EISF). 

(8) For at hjælpe de medlemsstater, der 

har euroen som valuta, med hurtigt at 

håndtere hurtigt skiftende økonomiske 

omstændigheder og stabilisere deres 

økonomi ved at opretholde niveauet for 

offentlige investeringer i tilfælde af store 

asymmetriske chok bør der oprettes en 

europæisk 

investeringsstabiliseringsfunktion (EISF). 

EISF bør tage højde for omfanget af de 

asymmetriske chok og behovet for at 

forhindre afsmittende virkninger i 

euroområdet. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) EISF bør være et EU-instrument, 

der komplementerer nationale 

finanspolitikker. Det understreges, at 

medlemsstaterne bør føre sunde 

finanspolitikker og opbygge budgetbuffere 

i perioder med økonomisk velstand. 

(10) EISF bør være et EU-instrument, 

der komplementerer nationale 

finanspolitikker. Det understreges, at 

medlemsstaterne bør føre inklusive og 

sunde finans-, social- og 

beskæftigelsespolitikker og opbygge 

budgetbuffere i perioder med økonomisk 

velstand. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) 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 

(11) På EU-niveau tjener det europæiske 

semester for samordning af de 

økonomiske, beskæftigelsesmæssige og 

sociale politikker til at udpege nationale 

reformprioriteter og følge deres 

gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 

selv deres egne nationale flerårige 
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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-finansieringen anvendes 

på en sammenhængende måde, så der 

skabes størst mulig merværdi af den 

finansielle bistand, der modtages via de 

programmer, som Union støtte gennem 

Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, 

Den Europæiske Socialfond, Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne, EISF og InvestEU, 

hvis det er relevant. 

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-finansieringen anvendes 

på en sammenhængende måde, så der 

skabes størst mulig merværdi af den 

finansielle bistand, der modtages via de 

programmer, som Union støtte gennem 

Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, 

Den Europæiske Socialfond Plus, Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne, EISF og InvestEU, 

hvis det er relevant. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Den europæiske 

stabilitetsmekanisme (ESM) eller dens 

retlige efterfølger kunne yde yderligere 

bistand som supplement til støtten under 

EISF. 

(12) Den europæiske 

stabilitetsmekanisme (ESM) eller dens 

retlige efterfølger kunne yde yderligere 

bistand som supplement til støtten under 

EISF. EISF-instrumentet bør ses som et 

skridt i udviklingen over tid af 

mekanismer til makroøkonomisk 

stabilisering, som er et afgørende 

grundlag for at bekæmpe 

ungdomsarbejdsløshed og 

langtidsledighed og andre mangler på det 

sociale område. 

 

Ændringsforslag  12 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Aktiveringen af EISF-støtten bør 

derfor bero på en dobbeltsidet udløser, som 

tager udgangspunkt i både niveauet for den 

nationale arbejdsløshed i forhold til det 

historiske gennemsnit og ændringen i 

arbejdsløsheden i forhold til en bestemt 

tærskel. 

(14) Aktiveringen af EISF-støtten bør 

derfor bero på en dobbeltsidet udløser, som 

tager udgangspunkt i niveauet for den 

nationale arbejdsløshed i forhold til det 

historiske gennemsnit og ændringen i 

arbejdsløsheden i forhold til en bestemt 

tærskel. Yderligere indikatorer, der 

supplerer arbejdsløshedsprocenten, giver 

et mere fuldstændigt billede af 

konsekvenserne for arbejdsmarkedet. 

Indikatorer for underbeskæftigede 

deltidsansatte samt antallet af personer, 

der er i risiko for fattigdom eller social 

udstødelse, kan også give et mere præcist 

billede af arbejdsløshedens reelle 

indvirkning på den makroøkonomiske 

stabilitet i den pågældende medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) I 2017 var der 8,973 millioner 

underbeskæftigede deltidsansatte i EU-28. 

Herudover var der 8,127 millioner 

personer, som stod til rådighed for 

arbejdsmarkedet, men som ikke søgte et 

job, og yderligere 2,289 millioner 

personer, der søgte et job uden mulighed 

for at kunne begynde at arbejde inden for 

kort tid. Disse to sidste grupper betegnes 

almindeligvis under ét den potentielle 

ekstra arbejdsstyrke. Alt i alt betyder dette, 

at 19,389 millioner personer i EU-28 

havde visse fællestræk med arbejdsløse, 

men uden at de opfyldte alle ILO-

kriterierne for at være arbejdsløs. Dette 

svarer til næsten samme antal personer, 

der var arbejdsløse i henhold til ILO's 

kriterier (18,776 millioner). 

 



 

AD\1168912DA.docx 11/26 PE627.842v02-00 

 DA 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Den medlemsstat, der anmoder om 

EISF-støtte, bør opfylde strenge 

støtteberettigelseskriterier, som bygger på 

overholdelsen af vedtagne afgørelser og 

henstillinger inden for EU's rammer for 

finanspolitisk og økonomisk overvågning i 

en periode på to år forud for anmodningen 

om EISF-støtte, for ikke at svække den 

pågældende medlemsstats incitament til at 

føre en forsvarlig budgetpolitik. 

(15) Den medlemsstat, der anmoder om 

EISF-støtte, bør opfylde strenge 

støtteberettigelseskriterier, som bygger på 

overholdelsen af vedtagne afgørelser og 

henstillinger inden for EU's rammer for 

finanspolitisk og økonomisk overvågning i 

en periode på to år forud for anmodningen 

om EISF-støtte, for ikke at svække den 

pågældende medlemsstats incitament til at 

føre en socialt ansvarlig og forsvarlig 

budgetpolitik med fuld respekt for de 

rettigheder, der er sikret ved chartret om 

grundlæggende rettigheder. 

 

Ændringsforslag  15 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Medlemsstaterne bør investere den 

støtte, de modtager under EISF, i 

kvalificerede offentlige investeringer og 

generelt opretholde et niveau for offentlige 

investeringer svarende til det 

gennemsnitlige niveau over de seneste fem 

år for at sikre, at forordningens mål 

opfyldes. I den forbindelse er hensigten, at 

medlemsstaterne prioriterer opretholdelsen 

af kvalificerede investeringer i 

programmer, som støttes af Unionen under 

Fonden for Regionaludvikling, 

Samhørighedsfonden, Den Europæiske 

Socialfond, Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond og Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne. 

(21) Medlemsstaterne bør investere den 

støtte, de modtager under EISF, i 

kvalificerede offentlige investeringer og 

generelt som minimum opretholde et 

niveau for offentlige investeringer 

svarende til det gennemsnitlige niveau over 

de seneste fem år forud for anmodningen 

om støtte for at sikre, at forordningens mål 

opfyldes. I den forbindelse er hensigten, at 

medlemsstaterne bl.a. prioriterer 

opretholdelsen af kvalificerede 

investeringer i programmer, som støttes af 

Unionen under Fonden for 

Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, 

Den Europæiske Socialfond Plus, navnlig 

dens foranstaltninger vedrørende social 

inklusion, Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond og Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne. 



 

PE627.842v02-00 12/26 AD\1168912DA.docx 

DA 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Det maksimale niveau for 

kvalificerede offentlige investeringer, der 

kan støttes via et EISF-lån til en 

medlemsstat, bør fastsættes automatisk på 

basis af en formel, der tager højde for 

andelen af kvalificerede offentlige 

investeringer i forhold til 

bruttonationalproduktet (BNP) i Unionen 

over en periode på fem år forud for den 

berørte medlemsstats anmodning om lån 

og denne medlemsstats BNP i samme 

periode. Det maksimale niveau for 

kvalificerede offentlige investeringer bør 

desuden justeres ved hjælp af en 

justeringsfaktor (α) efter det fastsatte loft i 

Unionens budget. Set i krisens bakspejl 

fastsættes denne faktor således, at al EISF-

støtten kunne være blevet ydet til de 

berørte medlemsstater, hvis mekanismen 

havde fandtes dengang. 

(23) Det maksimale niveau for 

kvalificerede offentlige investeringer, der 

kan støttes via et EISF-lån til en 

medlemsstat, bør fastsættes automatisk på 

basis af en formel, der tager højde for 

andelen af kvalificerede offentlige 

investeringer i forhold til 

bruttonationalproduktet (BNP) i Unionen 

over en periode på fem år forud for den 

berørte medlemsstats anmodning om støtte 

og denne medlemsstats BNP i samme 

periode. Det maksimale niveau for 

kvalificerede offentlige investeringer bør 

desuden justeres ved hjælp af en 

justeringsfaktor (α) efter det fastsatte loft i 

Unionens budget. Set i krisens bakspejl 

fastsættes denne faktor således, at al EISF-

støtten kunne være blevet ydet til de 

berørte medlemsstater, hvis mekanismen 

havde fandtes dengang. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) Med henblik på at øge effekten af 

de offentlige investeringer og den 

potentielle EISF-støtte bør kvaliteten af 

medlemsstaternes forvaltningssystemer og 

-procedurer for offentlige investeringer 

sikres og eventuelt styrkes. Kommissionen 

bør regelmæssigt foretage en undersøgelse 

i form af en rapport, der om nødvendigt 

kan indeholde henstillinger til forbedring af 

kvaliteten af medlemsstaternes 

forvaltningssystemer og -procedurer for 

(30) Med henblik på at øge effekten af 

de offentlige investeringer og den 

potentielle EISF-støtte bør den høje 

kvalitet af medlemsstaternes 

forvaltningssystemer og -procedurer for 

offentlige investeringer opnås og 

opretholdes og eventuelt styrkes. 

Kommissionen bør regelmæssigt foretage 

en undersøgelse i form af en rapport, der 

om nødvendigt kan indeholde henstillinger 

til forbedring af kvaliteten af 
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offentlige investeringer. En medlemsstat 

bør kunne anmode Kommissionen om 

teknisk bistand. Sidstnævnte bør kunne 

gennemføre tekniske besøg. 

medlemsstaternes forvaltningssystemer og 

-procedurer for offentlige investeringer. En 

medlemsstat bør kunne anmode 

Kommissionen om teknisk bistand for at 

forbedre sit forvaltningssystem for 

offentlige investeringer. Sidstnævnte bør 

kunne gennemføre tekniske besøg. 

Udveksling af bedste praksis mellem 

medlemsstaterne bør fremmes. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) I henhold til punkt 22 og 23 i den 

interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning af 13. april 2016 er det 

nødvendigt at evaluere denne forordning 

med henblik på navnlig at undersøge dens 

virkningsfuldhed, dens bidrag til 

gennemførelsen af økonomiske politikker i 

medlemsstaterne og af Unionens strategi 

for beskæftigelse og vækst og med henblik 

på at afdække eventuelle yderligere tiltag, 

der bør træffes med henblik på at oprette 

en forsikringsmekanisme, der kan bidrage 

til målet om makroøkonomisk stabilisering. 

Dette vil foregå med udgangspunkt i de 

oplysninger, der indsamles ved hjælp af 

kravene til specifik overvågning, samtidig 

med at overregulering og administrative 

byrder undgås for navnlig 

medlemsstaterne. Disse krav kan eventuelt 

omfatte målbare indikatorer, hvormed der 

kan samles dokumentation om 

lovgivningens praktiske virkninger. 

(32) I henhold til punkt 22 og 23 i den 

interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning af 13. april 2016 er det 

nødvendigt at evaluere denne forordning 

med henblik på navnlig at undersøge dens 

virkningsfuldhed, dens bidrag til 

gennemførelsen af økonomiske politikker i 

medlemsstaterne og af Unionens strategi 

for beskæftigelse og vækst samt af den 

europæiske søjle for sociale rettigheder og 

med henblik på at afdække eventuelle 

yderligere tiltag, der bør træffes med 

henblik på at oprette en 

forsikringsmekanisme, der kan bidrage til 

målet om makroøkonomisk stabilisering. 

Dette vil foregå med udgangspunkt i de 

oplysninger, der indsamles ved hjælp af 

kravene til specifik overvågning, samtidig 

med at overregulering og administrative 

byrder undgås for navnlig 

medlemsstaterne. Disse krav kan eventuelt 

omfatte målbare indikatorer, hvormed der 

kan samles dokumentation om 

lovgivningens praktiske virkninger. 

 

Ændringsforslag  19 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) EISF bør anses som et første skridt 

i retning af en senere udvikling af en fuldt 

udviklet forsikringsmekanisme til at sikre 

makroøkonomisk stabilisering. For 

indeværende vil EISF være baseret på 

ydelsen af lån og rentetilskud. Det 

udelukkes ikke, at ESM eller dens retlige 

efterfølger med tiden vil kunne være 

involveret ved at yde finansiel bistand til 

medlemsstater, der har euroen som valuta, 

og som befinder sig i ugunstige 

økonomiske omstændigheder, til støtte for 

offentlige investeringer. Der kunne 

desuden i fremtiden oprettes en frivillig 

forsikringsmekanisme med en 

udlånskapacitet, der bygger på frivillige 

bidrag fra medlemsstaterne, og som vil 

fungere som et virkningsfuldt instrument til 

at sikre makroøkonomisk stabilisering i 

tilfælde af asymmetriske chok. 

(33) EISF bør anses som et potentielt 

skridt i retning af en senere udvikling af en 

fuldt udviklet forsikringsmekanisme til at 

sikre makroøkonomisk stabilisering. For 

indeværende vil EISF være baseret på 

ydelsen af lån og rentetilskud. Det 

udelukkes ikke, at ESM eller dens retlige 

efterfølger med tiden vil kunne være 

involveret ved at yde finansiel bistand til 

medlemsstater, der har euroen som valuta, 

og som befinder sig i ugunstige 

økonomiske omstændigheder, til støtte for 

offentlige investeringer. Der bør desuden i 

fremtiden oprettes en 

forsikringsmekanisme med en 

udlånskapacitet, der bygger på bidrag fra 

medlemsstaterne, og som vil fungere som 

et virkningsfuldt instrument til at sikre 

makroøkonomisk stabilisering i tilfælde af 

asymmetriske chok. I fremtiden kan det 

overvejes, om Kommissionen bør evaluere 

muligheden for at foreslå en 

makroøkonomisk stabiliseringsfunktion 

med henblik på at imødegå asymmetriske 

chok. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. EISF yder finansiel bistand i form 

af lån og rentetilskud til offentlige 

investeringer til en medlemsstat, som er 

ramt af et stort asymmetrisk chok. 

2. EISF yder finansiel bistand i form 

af lån og rentetilskud til offentlige 

investeringer til en medlemsstat, som er 

ramt af et stort asymmetrisk chok eller et 

alvorligt tilbageslag. 

 

Ændringsforslag  21 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En medlemsstat anses for at være 

ramt af et stort asymmetrisk chok, hvis 

følgende aktiveringskriterier er opfyldt på 

samme tid: 

1. En medlemsstat anses for at være 

ramt af et stort asymmetrisk chok, hvis 

mindst to af følgende aktiveringskriterier 

er opfyldt: 

Ændringsforslag  22 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) procentdelen af personer, der er i 

risiko for fattigdom og social udstødelse i 

medlemsstaten, overstiger gennemsnittet 

af personer, der er i risiko for fattigdom 

og social udstødelse i den berørte 

medlemsstat, i en periode på 12 kvartaler 

forud for det kvartal, hvor anmodningen 

fremsættes 

 

Ændringsforslag  23 

 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) underbeskæftigelsen er steget med 

mere end et procentpoint i forhold til det 

foregående år. 

 

Ændringsforslag  24 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Mindst ét af de to aktiveringskriterier, 

som den anmodende medlemsstat 

anvender, skal være et kriterium, der 
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enten er beskrevet i litra a) eller b) i første 

afsnit. 

 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra -a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -a) som minimum opretholde det 

samme niveau for prioriterede offentlige 

sociale investeringer i forhold til det 

gennemsnitlige niveau for offentlige 

sociale investeringer i de fem foregående 

år 

 

 

Ændringsforslag  26 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) opretholde det samme niveau for 

offentlige investeringer i forhold til det 

gennemsnitlige niveau for offentlige 

investeringer i de fem foregående år. 

b) opretholde mindst det samme 

niveau for offentlige investeringer i forhold 

til det gennemsnitlige niveau for offentlige 

investeringer i de fem foregående år forud 

for anmodningen om støtte. 

 

Ændringsforslag  27 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen kan imidlertid i forbindelse 

med den afgørelse, der vedtages efter 

artikel 6, stk. 2, konkludere, at et sådant 

niveau for offentlige investeringer ikke er 

bæredygtigt; i givet fald fastslår den det 

Kommissionen kan imidlertid inden den 

afgørelse, der vedtages efter artikel 6, stk. 

2, og efter at have hørt Europa-

Parlamentet konkludere, at et sådant 

niveau for offentlige investeringer ikke er 
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niveau for offentlige investeringer, der skal 

opretholdes. 

bæredygtigt, og om muligt give en 

begrundelse herfor; i givet fald fastslår 

den det niveau for offentlige investeringer, 

der skal opretholdes. Europa-Parlamentet 

kan indbyde den berørte medlemsstat til 

en drøftelse i Europa-Parlamentets 

kompetente udvalg. 

 

Ændringsforslag  28 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Året efter udbetalingen af EISF-lånet 

undersøger Kommissionen, hvorvidt den 

berørte medlemsstat har opfyldt de 

betingelser, der er omhandlet i stk. 1. 

Kommissionen undersøger navnlig, 

hvorvidt den berørte medlemsstat har 

opretholdt kvalificerede offentlige 

investeringer i programmer, som støttes af 

Unionen under Fonden for 

Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, 

Den Europæiske Socialfond, Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne. 

Et år efter udbetalingen af EISF-lånet 

undersøger Kommissionen, hvorvidt den 

berørte medlemsstat har opfyldt de 

betingelser, der er omhandlet i stk. 1. 

Kommissionen undersøger navnlig, 

hvorvidt den berørte medlemsstat har 

opretholdt kvalificerede offentlige 

investeringer i programmer, som støttes af 

Unionen under Fonden for 

Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, 

Den Europæiske Socialfond Plus, navnlig 

den del, der er afsat til foranstaltninger 

vedrørende social inklusion, Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne. 

 

Ændringsforslag  29 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis Kommissionen efter at have hørt den 

berørte medlemsstat konkluderer, at 

betingelserne i stk. 1 ikke er blevet opfyldt, 

vedtager den en afgørelse, hvori den: 

Hvis Kommissionen efter at have hørt den 

berørte medlemsstat konkluderer, at mindst 

én af betingelserne i stk. 1 ikke er blevet 

opfyldt, undersøger den de underliggende 

årsager og vedtager en afgørelse, hvori 

den: 
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Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vedtager hurtigst muligt 

denne afgørelse og offentliggør den. 

Kommissionen vedtager hurtigst muligt 

denne afgørelse og senest inden for 60 

dage og offentliggør den. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat opfylder kriterierne 

for støtteberettigelse, jf. artikel 3, og er 

ramt af et stort asymmetrisk chok, jf. 

artikel 4, kan den én gang om året anmode 

Kommissionen om EISF-støtte. 

Medlemsstaten skal redegøre for sine 

behov for støtte. 

Hvis en medlemsstat opfylder kriterierne 

for støtteberettigelse, jf. artikel 3, og er 

ramt af et stort asymmetrisk chok som 

defineret ved hjælp af 

aktiveringskriterierne, jf. artikel 4, kan 

den én gang om året indgive en 

anmodning til Kommissionen om EISF-

støtte. Medlemsstaten skal redegøre for 

sine behov for støtte. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen behandler og besvarer 

anmodninger i den rækkefølge, den 

modtager dem. Den handler uden unødig 

forsinkelse. 

Kommissionen behandler og besvarer 

anmodninger i den rækkefølge, den 

modtager dem. Den handler uden unødig 

forsinkelse og senest inden for 60 dage. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen, herunder Det 

Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 

Svig, har navnlig ret til at udsende sine 

egne embedsmænd eller behørigt 

befuldmægtigede repræsentanter til at 

foretage enhver teknisk eller finansiel 

kontrol og revision i den berørte 

medlemsstat, som den finder påkrævet i 

forbindelse med EISF-støtten. 

2. Kommissionen, herunder Det 

Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 

Svig og Europa-Parlamentet, har navnlig 

ret til at udsende deres egne embedsmænd 

eller behørigt befuldmægtigede 

repræsentanter, f.eks. uafhængige 

eksperter, til at foretage enhver teknisk 

eller finansiel kontrol og revision i den 

berørte medlemsstat, som de finder 

påkrævet i forbindelse med EISF-støtten. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen evaluerer 

muligheden for at omdanne Fonden for 

Stabiliseringsstøtte til mekanismer, der 

kan tilbyde betydelige værktøjer i tilfælde 

af asymmetriske chok, og som har en reel 

indvirkning med hensyn til 

makroøkonomisk stabilisering. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Metoden til vurdering af kvaliteten 

af medlemsstaternes forvaltningssystemer 

og -procedurer for offentlige investeringer 

er fastlagt i bilaget. Kommissionen 

undersøger regelmæssigt 

hensigtsmæssigheden af den anvendte 

metode og de anvendte kriterier og 

tilpasser eller ændrer dem om nødvendigt. 

Kommissionen offentliggør ændringer af 

den underliggende metode eller af 

kriterierne. 

3. Metoden til vurdering af kvaliteten 

af medlemsstaternes forvaltningssystemer 

og -procedurer for offentlige investeringer 

er fastlagt i bilag I. Kommissionen 

undersøger regelmæssigt 

hensigtsmæssigheden af den anvendte 

metode og de anvendte kriterier og 

tilpasser eller ændrer dem om nødvendigt. 

Kommissionen offentliggør ændringer af 

den underliggende metode eller af 

kriterierne. 
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Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De delegerede beføjelser i artikel 

10, artikel 19, stk. 3, og artikel 20, stk. 5, 

tillægges Kommissionen for en ubegrænset 

periode fra [DATE/entry into force of this 

Regulation]. 

2. De delegerede beføjelser i artikel 9, 

stk. 2, artikel 10, artikel 19, stk. 3, artikel 

20, stk. 4, og artikel 22, stk. 2, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode 

fra [DATE/entry into force of this 

Regulation]. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De delegerede beføjelser i artikel 

10, artikel 19, stk. 3, og artikel 20, stk. 5, 

kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende 

afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

3. De delegerede beføjelser i artikel 9, 

stk. 2, artikel 10, artikel 19, stk. 3, artikel 

20, stk. 4, og artikel 22, stk. 2, kan til 

enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende 

afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 10, artikel 19, stk. 3, og 

artikel 20, stk. 5, træder kun i kraft, hvis 

6. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 9, stk. 2, artikel 10, 

artikel 19, stk. 3, artikel 20, stk. 4, og 
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hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på tre 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har underrettet Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med tre måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 

artikel 22, stk. 2, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på tre 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har underrettet Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med tre måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Indikatorer, som skal rapporteres 

vedrørende forordningens bidrag til 

opfyldelsen af målsætningerne, jf. 

betragtning 36 og artikel 1, findes i bilag 2. 

1. Indikatorer, som skal rapporteres 

vedrørende forordningens bidrag til 

opfyldelsen af målsætningerne, jf. 

betragtning 36 og artikel 1, findes i bilag 

II. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Der foretages en midtvejsevaluering af 

EISF, når der foreligger tilstrækkelige 

oplysninger om gennemførelsen af EISF. 

Kommissionen foretager en endelig 

evaluering af EISF fire år efter denne 

forordnings ikrafttrædelse. 

Der foretages en midtvejsevaluering af 

EISF vedrørende dens gennemførelse, når 

der foreligger tilstrækkelige oplysninger, 

og senest to år efter dens ikrafttrædelse. 

Kommissionen foretager en endelig 

evaluering af EISF fire år efter denne 

forordnings ikrafttrædelse. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 2 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) forordningens effektivitet a) forordningens effektivitet og 

navnlig aktiveringskriterierne i artikel 4 

og i givet fald om der er behov for 

yderligere kriterier 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) EISF's bidrag til, at 

medlemsstaterne fører økonomiske 

politikker, som styrker samhørigheden i 

Unionen 

b) EISF's bidrag til, at 

medlemsstaterne fører økonomiske og 

sociale politikker, som styrker den 

økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighed i Unionen 

 

Ændringsforslag  43 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) denne forordnings bidrag til 

opfyldelsen af Unionens strategi for vækst 

og beskæftigelse 

c) denne forordnings bidrag til 

opfyldelsen af Unionens Europa 2020-

strategi og virkeliggørelsen af den 

europæiske søjle for sociale rettigheder 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) hensigtsmæssigheden i at udvikle 

en frivillig forsikringsmekanisme til at 

sikre makroøkonomisk stabilisering. 

d) hensigtsmæssigheden i at udvikle 

en forsikringsmekanisme til at sikre 

makroøkonomisk stabilisering. 
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Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Bilag II – punkt 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I henhold til forordningens artikel 22 og 

punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle 

aftale om bedre lovgivning af 13. april 

2016 er det nødvendigt at evaluere 

forordningen med henblik på at sikre en 

effektiv vurdering af forordningens 

fremskridt med hensyn til at opfylde 

målsætningerne i betragtning 35 og artikel 

1.  

I henhold til forordningens artikel 22 og 

punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle 

aftale om bedre lovgivning af 13. april 

2016 er det nødvendigt at evaluere 

forordningen med henblik på at sikre en 

effektiv vurdering af forordningens 

fremskridt med hensyn til at opfylde 

målsætningerne i betragtning 36 og artikel 

1. 

 

Ændringsforslag  46 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – del 2 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) beskæftigelse, arbejdsløshed og 

erhvervsdeltagelse, indikatorer for 

deltidsbeskæftigelse, antal arbejdstimer  

c) beskæftigelse og ansatte, 

arbejdsløshed, underbeskæftigelse, 

potentiel ekstra arbejdsstyrke, 

ungdomsarbejdsløshed, NEET-andel, 

langtidsledighed og erhvervsdeltagelse, 

indikatorer for deltidsbeskæftigelse, antal 

arbejdstimer 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Bilag II – del 2 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) ligestilling mellem kønnene på 

arbejdsmarkedet 

 

Ændringsforslag  48 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – del 2 – stk. 1 – litra c b (nyt) 
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DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) uligheder, fattigdom blandt 

personer i arbejde og materielle afsavn 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – nr. e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) faste bruttoinvesteringer finansieret 

med programmer, der støttes af Unionen 

under Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, 

Den Europæiske Socialfond, Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne 

e) faste bruttoinvesteringer finansieret 

med programmer, der støttes af Unionen 

under Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, 

Den Europæiske Socialfond Plus, Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne 
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